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E lõrejelzés volt már arról, hogy Oros-
házi Harangszó címû gyülekezeti

kiadványunkat tartalmilag megváltoz-
tatjuk. Aváltoztatás céltudatos: csak gyü-
lekezeti újságot készítünk ezután. Ez azt
jelenti, hogy csak a gyülekezeti élettel
kapcsolatos írásokat adjuk közre, és eb-
ben az esetben is elsõsorban a gyülekezeti
alkalmakat tudatosítjuk. Ez részben be-
szûkülést jelent, részben koncentrációt.

Beszûkülést olyan értelemben, hogy
az orosházi evangélikus gyülekezetet
közvetlenül érintõ témákra, események-
re, történésekre koncentrálunk.

Koncentrációt pedig olyan értelem-
ben jelent, hogy dolgainkat alaposabban,
részletesebben, körültekintõbben sze-
retnénk gyülekezeti tagjaink számára el-
érhetõvé, érthetõvé, olvashatóvá és – nem
utolsó sorban – megjegyezhetõvé tenni.

Aligha kell szégyellnünk újságunk
eddigi, mintegy közel másfél évtizedét,
elég széles spektrumú volt, gazdag tarta-
lommal, olvasmányos írásokkal jelen-
tünk meg, amit a város – és nem ritka eset-
ben – az ország határain kívül élõk is él-
veztek, de most az a célunk és törekvé-
sünk, hogy gyülekezetünk tagjai kapja-
nak felvilágosítást, információt gyüleke-
zetünk múltjáról, de legfõképpen a jele-
nérõl, és mindebbõl fakadó jövõjérõl.

Elõször itt, az elsõ oldalon emlékezte-
tek mindenkit az esztendõ igéjére:

[Jn 14,19]. Gyüleke-
zeti életünkben számos jele van a meg-
újulásnak, vagy annak, hogy új dolgok
kezdõdtek ebben az esztendõben.

Január 1-jétõl itt van köztünk, sõt már
meg is szoktuk, evangélikus gyülekeze-
tünk Gyõry Vilmos Szeretetszolgálata a
maga sokoldalú kínálatával (ebédkihor-
dás, takarítás, lelki gondozás).

Már hat esztendeje mûködik nyugdí-
jas klubunk, amely közben civil egyesü-
letté alakult, és így is nagyon kedvelt
gyülekezetünk nyugdíjas tagjai között,
de nem evangélikusokat is szívesen lá-
tunk. Kiemelten és örömmel említem,
hogy újra van szerdánként bibliaóra a
gyülekezeti teremben, és a nagy téma a
hegyi beszéd, ami méltó arra, hogy kon-
centráltan foglalkozzunk vele. A vasár-

nap esti istentiszteletek visszahozásán
olyan értelemben is áldás van, hogy he-
tente, ha nem is nagyon nagy, de egy szép
létszámú kisközösség van együtt Isten
igéjével kezdeni az új hetet.

Minden egyes alkalom az élet lehetõ-
sége, az örök élet lehetõsége, és igazán
sajnálhatja az, aki ezektõl a lelki források-
tól távol tartja magát, s így távolságtartá-
sában kiszikkadt és kiüresedõ lélekkel
csak tengeti az életét. Az évek szaporodá-
sa függvényében nagy különbség van az
Isten igéjét hallgató, befogadó ember és a
nem hallgató, elutasító ember között. Aki
Isten igéjét hallgatja és megtartja, annak
telik az ideje, aki nem hallgatja, annak
csak múlik. Aki rendszerességgel hallgat-
ja, befogadja az igét, annak telik az élet-
ideje, a lelke mindazzal a szépséggel, ál-
dással, világossággal, céltudattal, amit az
Isten szava (ige) plántál a lelkébe, így an-
nak telik, teljesedik, gazdagodik az élete,
ideje, lelke. S még abban az áldásban is ré-
szesül az igehallgató, hogy a közbeesõ
idõszak szennyét, mocskát a szent ige ki-
mossa a lelkébõl, életébõl. Nagyon zárt
annak a lelki élete, aki belül (kavics mód-
jára) kemény marad.

Újságunk ezek után inkább GYÜLE-
KEZETI HÍRADÓ lesz, de ez nem hát-
rány a gyülekezetre nézve, hanem elõny,
mert – reménység szerint – sokkal jobb el-
igazítás, útmutatás lesz ez közös dolga-
inkban, Isten színe elõtt. Természetesen
ezután is kérjük kiadványunk érdekében
a gyülekezeti tagok jó szívû adományait,
és köszönjük az eddigi támogatást is. Jó
reménységgel tekintünk elõre, mert áldá-
sos megújulás történt az elmúlt hónapok-
ban a gyülekezet lelkészi szolgálatában:
új igazgatólelkész, új iskolalelkész és má-
sodlelkész állt munkába. Legyen áldás
szolgálatukon!

Abeszûkülés azt jelenti továbbá, hogy
lehetõvé tesszük a legalapvetõbb egyházi
fogalmak és protokollszabályok megis-
merését. Csak ízelítõként említem, hogy
sokan nem tudják – honnan is tudnák –,
hogy ha egy lelkész Luther-kabátban
van, akkor az ajtóban, a küszöbnél, min-
denkinek elõre kell engednie õt, még a
hölgyeknek is. Ez õsi protokoll. Vagy
honnan tudnák az emberek azt, hogy mi a
különbség a gyülekezeti ház és a parókia
között (tapasztaljuk, hogy nem tudják).
Vagy mi a különbség a Szentírás és az
imakönyv között – errõl is szólni kell. S
alapvetõ dolgokat nem ismernek sokan,
mert – legalábbis ezen a vidéken – a so-
ványka kulturális dimenzióból (nevelés-
bõl) mindez kimaradt. De újabb gyakor-
lati dolgokat is folyamatosan el kell ma-
gyarázni, mint például a módosult úrva-
csorázási szokást, ami az ostya tenyérbe
vétele és nem ujjakkal fogása, s ha valaki
megfázástól szenved vagy fertõzéstõl fél,
beleérintheti az ostyát a kehelybe. S még

sok, hasonlóan új dolgot szeretnénk e lap
hasábjaink ismertté tenni.

A gyülekezet múltja továbbra is na-
gyon fontos, úgyhogy a helytörténésze-
ket nem hagyjuk munka nélkül, kutatása-
ik eredményeitõl továbbra sem fosztjuk
meg magunkat.

S még nagyon fontos szempont az is,
hogy a cikkek, az írások sokkal rövideb-
bek lesznek, lehetnek, mint ahogy eddig
megszoktuk, kivéve talán ennek az elsõ
oldalnak az adottsága.

„… én
élek, és ti is élni fogtok.”

RIBÁR JÁNOS

Csak gyülekezeti újság



„Megálmodni az egyház jövõjét annyit
jelent, mint magunkhoz ölelni az újat.”

.)

[Klaus Douglass]

em véletlenül választottam ezt a
három szót a 2008/2009-es munka-

évünk mottójául. Egyik sem elhagyható,
mindháromra szükségünk lesz a követ-
kezõ években.

Az elsõ a úgy is mond-
hatnám, hogy a Szentlélek munkája kö-
zöttünk. A Lélek nélkül az itt leírt dolgok
nem mások, mint emberi tervek, amelyek
nem fognak semmilyen célt elérni.

A második szó, amellyel egyre jobban
meg kell ismerkednünk a ,
vagyis egyre inkább ki kell tárnunk – el-
sõsorban lelki értelemben – a kapukat a
ma még talán szokatlanabb alkalmak
elõtt. Nem szabad megijedni attól, ha em-
berek a megszokottól eltérõ, ma még ta-
lán szokatlanabb módon vallják meg hi-
tüket. (Különösen nem szabad ellenséget
látni ezekben az új szolgálati ágakban.)

Természetesen nem mindegy, hogy
mindezt hogyan tesszük. Erre utal a

kifejezés, vagyis a múlt értékeinek
megbecsülése és mindazon dolgok meg-
tartása, amelyekben valóban erõ és Lélek
van. Hiszem, hogy úgy kell modernizál-
ni, hogy közben meg tudjuk õrizni a múlt
kincseit, azokat a formákat, amelyekhez
idõsek hite, hitélménye, s keresztyén éle-
tük jelentõs része kapcsolódik.

Meggyõzõdésem, hogy a 21. század
küszöbén egy gyülekezet jövõje nagyban
függ attól, miként tudja ezt a három dol-
got beépíteni a közösség életébe, vagyis
miként tud Isten Lelke úgy munkálkodni,
hogy közösségünk egyszerre ragaszkod-
jon régi, áldott értékeihez, és egyszerre le-
gyen nyitott az új dolgok felé.

A következõ munkaévre tervezett
rengeteg alkalom lehetõséget fog adni az
orosházi gyülekezetnek, hogy mindhá-
rom kifejezés áldásaiból részesüljön.

Lelki életünk és terveink bemutatásá-
nál tizennégy fõ irányt határoztam meg:

1.) Meglevõ igei alkalmak folytatása
2.) Új alkalmak beindítása, kisebb

változások
3.) Látogatások, házi

úrvacsoraosztás, kazuális
felkészítések

4.) Oktatási intézményeink lelki
életének további erõsítése

5.) Jelenlét az állami iskolákban,
óvodákban

6.) Szolgálat az idõsek felé
7.) Szórványgyülekezetek élete
8.) Szeretetvendégség,

templomkerti teázás
9.) Keresztyén könnyûzene

10.) Felnõtt bibliaiskola
11.) Harangszó újság, iratterjesztés,

virtuális hitélet
12.) Kultúra, közösségi élet
13.) Gyülekezeti fórum
14.) Lelkészek közössége
Nézzük ezeket a területeket egyesé-

vel, néhány mondatban:

2008 õszétõl a hangsúly nem új alkal-
mak elindításán lesz, hanem a már meg-
levõ alkalmakat fogjuk erõsíteni és gaz-
dagítani. Jelenleg az alábbi lehetõségek
vannak Isten igéjével találkozni gyüleke-
zetünkben: vasárnapi istentisztelet
(Orosháza, Szentetornya, Rákóczi-telep,
Kardoskút és Monori tanyák) esti isten-
tisztelet csütörtökön és vasárnap, keresz-
tény könnyûzenei istentisztelet, gyer-
mek-istentisztelet, keddi és pénteki reg-
geli áhítat, keddi és csütörtöki bibliaóra,
házi bibliaóra Szentetornyán, fiatal fel-
nõttek bibliaórája, szombati ifjúsági alka-
lom, valamint rendszeres igei szolgálatok
iskolában és óvodában a pedagógusok
körében, valamint három idõsotthonban.
(Pontos felsorolás és idõpontok a munka-
terv végén.)

Az egyik változás az ifjúsági munkát
érinti: szeptembertõl egy új közösség
szervezése kezdõdik meg, amely a 10-14
éves korosztályt szeretné megszólítani.
Ez a csapat nagyon hiányzik a gyülekeze-
tünkbõl, sajnos van egy hézag a gyermek-
istentiszteletek (4–10 év között) és a
szombati ifjúság (14 év felett) résztvevõi
között. Õket szeretnénk szervezett kere-
tek között megszólítani egy új ifjúsági al-
kalommal. Ez a közösség szoros kapcso-
latot fog ápolni a pár év múlva konfirmá-
ló, az októbertõl konfirmációra készülõ,
valamint a tavaly és tavalyelõtt konfir-
mált fiatalokkal.

A második változás szeptembertõl a
csütörtöki bibliaórát érinti, amelynek vál-
tozni fog a tematikája és az idõpontja is.
(Fél éven keresztül Laczki János lelkész
úr fog tartani egy sorozatot szerda vagy
csütörtök esténként.)

Mindezeken túl félévenként gyüleke-

zeti csendesnapokat fogunk tartani, lehe-
tõleg Orosháza környéki településeken.
Az elsõ ilyen alkalom szeptember 20-án
volt Csorváson, az Eszter-tanyán.

Idén nyáron (gyülekezeti szervezés-
ben) egy gitártábort tartottunk, valamint
õsszel, az ifjúsággal Nagyszénáson, a
konfirmandusokkal pedig tavasszal Sze-
geden táboroztunk. Ezeket az alkalmakat
ebben a munkaévben is meg fogjuk tarta-
ni.

A gyülekezet lelkészei folyamatosan
és rendszeresen látogatnak, bõven évi
száz felett van az otthonukban megláto-
gatott családok száma. Ezt a szolgálatot –
éppúgy, mint a lelki gondozói beszélgeté-
seket a gyászolókkal vagy a kazuális fel-
készítéseket a keresztelõkre, esküvõkre –
szeretnénk továbbra is a középpontba ál-
lítani.

A következõ évek feladat lesz a láto-
gatások és a lelkipásztori beszélgetések
igazi céljának megértetése gyülekeze-
tünk tagjaival. Természetes, ilyen alkal-
makon fontos egymás jobb megismerése,
beszélgetés a mindennapi élet dolgairól,
de még inkább Krisztus-központúvá sze-
retném tenni ezeket az órákat. Ez egy ta-
nulási folyamat a gyülekezet részére is,
hiszen sokan félreértik akár a látogatás
célját, akár a lelkész szerepét a gyüleke-
zetben. Nem ritkák a lelkész felé az olyan
kérések, amelyek egyáltalán nem tartoz-
nak a feladatai közé, és azok esetleges tel-
jesítése az evangelizációtól veszi el az
idõt és az energiát. (Sajnos egyesekben
több, egymás után ismétlõdõ lelki gondo-
zói beszélgetés alkalmával sincs meg az
igazi vágy a gyógyulás után, így a beszél-
getés céltalan egy helyben topogássá vá-
lik.)

Egyszóval: látogatni, beszélgetni, fel-
készíteni és közben valóban Krisztust
vinni az otthonokba és a szívekbe!

Az elõzõ munkaévben rendszeresen
tartottunk áhítatokat az iskolában és óvo-
dában a pedagógusok részére, valamint
mindhárom lelkész részt vett különbözõ
osztályokban a hitoktatásban is. A lelké-
szek jelenléte segítette a diákok bekap-
csolódását a gyülekezet életébe, se ezt a
folyamatot fogja erõsíteni az iskolában a
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szolgálatát megkezdõ iskolalelkész is. Az
õ feladata lesz az iskola gimnáziumi osz-
tályainak jelentõs részében a hitoktatás,
pedagógusok, diákok és szülõk lelki éle-
tének gondozása, valamint csendesna-
pok, iskolai egyházi ünnepek szervezése,
koordinálása. Nagy reménységgel tekin-
tünk erre az új szolgálati területre, hitünk
szerint még inkább erõsödni fog a gyüle-
kezet és az oktatási intézményünkben ta-
nuló diákok és ott tanító pedagógusok
kapcsolata.

A gyülekezeti lelkészek továbbra is
részt fognak venni az iskola- és óvodape-
dagógusoknak, általános iskolásoknak és
középiskolásoknak tartandó reggeli áhí-
tatokban, valamint a hitoktatásban.

Jelenleg szinte a város összes állami
oktatási intézményében jelen vagyunk (9
óvoda, 4 általános iskola). A csoportok
létszáma változó, de mindenhol lehetõsé-
günk van a gyerekek elérésére és megszó-
lítására.

Ezzel kapcsolatban szeptembertõl
rendszeresen tervezünk találkozókat a
hitoktatók között, ahol két-háromhavon-
ta át fogjuk beszélni tapasztalatainkat.
(Igyekszünk az óvodákból kikerülõ – és
ott evangélikus hittanra járt – óvódásokat
követni, s az új iskolában megszólítani.)

Immár 9 hónapja mûködik a Gyõry
Vilmos Evangélikus Szeretetszolgálat,
így lassan le tudunk vonni egy kisebb
mérleget: a szeretetszolgálat mûködése
összességében pozitív, a házi segítség-
nyújtás és étkeztetés reménységen felül
mûködik, a klub életén viszont szeret-
nénk élénkíteni. Ennek keretében minden
pénteken 10.00 órától elõadás lesz a gyü-
lekezeti teremben: egyik pénteken teoló-
giai (egyháztörténet, kortörténet stb.),
másik héten pedig egészségügyi témá-
ban hallgathatnak elõadást az érdeklõ-
dök.

A szeretetszolgálat mellett nagy lét-
számmal tartja alkalmait a civil szerve-
zetként mûködõ – de gyülekezetünkhöz
kötõdõ – Fénysugár Nyugdíjas Egyesü-
let.

Jelenleg szépen és rendezetten folyik a
szórványgyülekezetek élete, de itt is az a
cél, hogy minél több istentiszteleten kívü-
li igei és lelki alkalom legyen. A legna-
gyobb lehetõséget a szeretetvendégségek
rendszeres megtartásában és a jól sikerült
nyári táborok folytatásában látom. (Két-
havonta minden gyülekezetben feltétle-
nül kell tartani egy-egy szeretetvendég-
séget, jól megszervezve, vendégek hívá-
sával, rotációs rendszerben. Ezekrõl az al-

kalmakról a szórványgyülekezetek gon-
dozásával megbízott lelkész munkaterve
fog pontos képet adni.)

Az elmúlt hónapokban – a már na-
gyon korán, tavasz elején ünnepelt hús-
vét miatt – nem volt szeretetvendégség. A
következõ munkaévben – mind õsszel,
mind tavasszal – két-két szeretetvendég-
séget fogunk tartani, meghívott vendé-
gekkel. (Az eddig tervezett névsor: Feny-
vesi Félix Lajos költõ, író; Lengyel Anna
egyházkerületi felügyelõ, rádiós szer-
kesztõ; Seidl Ambrus római katolikus
plébános, valamint egy még nem ismert
vendég.)

Meglepõen sokan éltek az istentiszte-
let utáni teázás és beszélgetés lehetõségé-
vel az elmúlt nyáron. Bár csak pár alka-
lommal tudtunk együtt lenni, de akkor
több mint 50 testvérünk jött át a templom-
kertbe beszélgetni. Ezt is folytatni fogjuk
tavasztól.

Szeptembertõl folytatni szeretnénk az
ifjúsági istentiszteleteket is, mert az el-
múlt évben azt tapasztaltam, hogy na-
gyon fontosak ezek a szolgálatok. A
könnyûzenei evangelizáció nagyon jó
eszköze az örömhír továbbadásának, s
ezzel mi élni is szeretnénk. Gyülekeze-
tünkben három zenekar mûködik (Cre-
do, Immanuel és a pedagógus énekkar), s
azt szeretném, ha ez a három csapat minél
többet szolgálna gyülekezeten kívüli te-
rületeken is (utcai evangelizáció, hajlék-
talanok, fiatalok között, iskolákban stb.).

Van egy nagyon komoly és értékes ge-
neráció, amelyik még kimaradt a hitokta-
tásból, de van érdeklõdés bennük az Isten
dolgai iránt. Õk a mai fiatal felnõttek, a 20
és 35 év közötti fiatalok csapata. (Oroshá-
zi kereszteléseink jelentõs része volt fel-
nõtt keresztség, ez is mutatja az igényt a
felnõttoktatásra.)

A hitoktatásból kimaradt fiatal felnõt-
tek, valamint a hitükben és az ismeretek-
ben még inkább elmélyülni akaró gyüle-
kezeti tagok megszólítását szolgálja az
október elején induló – s a jelenlegi FI-
FEB-et felváltó – bibliaiskola is, ahol elõ-
adásokat fogunk tartani és beszélgetése-
ket fogunk folytatunk hitünk alapvetõ ta-
nításairól. (A tervek szerint Ribár János
esperes úr tart majd elõadásokat dogma-
tikai, etikai és lélektani kérdésekrõl, én
pedig bibliaismeretrõl, kortörténetrõl és
egyháztörténetrõl beszélek.) Ide az ön-
magukra és hitükre valóban igényes fel-
nõtteket várjuk, akik készek néhány aján-
lott irodalomba is beletekinteni és ezzel is
gazdagodni, épülni.)

Isten igéjét nemcsak a szószékrõl lehet
hirdetni, hanem számtalan más módon
is. Ezekkel a lehetõségekkel is kötelessé-
günk élni.

Három területre szeretnék rámutatni:
– az õszi számtól változni fog Harang-

szó újságunk tartalma. A cél egyértelmû:
még inkább a gyülekezeti életünk bemu-
tatása. Ez elsõsorban azt jelenti, hogy
csak a gyülekezeti és hitélethez kapcsoló-
dó írások fognak megjelenni benne.

– jelenleg a templomban és a szeretet-
szolgálat keretein belül is mûködik irat-
terjesztés. Sajnos viszonylag kevesen él-
nek vele, ezért szeretnénk ezt a szolgála-
tot tovább erõsíteni és gazdagítani.
(Örömteli lenne, ha egyre jobban bekerül-
ne a köztudatba, hogy jó dolog ünnepre
keresztyén könyvet, igéslapot ajándékoz-
ni, s ezek beszerzésére van is lehetõség
gyülekezetünkben.)

– a kifejezés elsõsor-
ban gyülekezeti honlapunk modernizá-
lását és frissítését foglalja magában. En-
nek része az istentiszteleteken elhangzó
igehirdetések felkerülése a honlapra írott
és hallgatható formában is. Ezen kívül
rendszeresen meg fognak jelenni a prog-
ramajánlók és beszámolók a már lebo-
nyolított programokról. Valamint ez után
is rendszeresen szeretnék jelentkezni blo-
gommal.

Gyönyörû templomunk mellett a fel-
újított közösségi helyiségeink is alkal-
massá váltak kiállítások, könnyû- és ko-
molyzenei koncertek megszervezésére.
Olyan zenei áhítatok tartását tervezzük,
ahol a muzsika áll az egyik középpont-
ban, de mindig elhangozna egy rövid áhí-
tat is. (Az elmúlt esztendõben már volt
gyülekezetünkben több orgonakoncert,
fafaragó- és festõtárlata, valamint Szent-
írás-kiállítás. Erre a munkaévre gyüleke-
zetünk elrejtett kincseinek – ónkancsók,
régi képek, fényképek stb. – bemutatását
tervezzük.)

Egy orosházi méretû, magyarországi
viszonyok között nagy gyülekezet egyik
kulcskérdése a kommunikáció. Fontos ez
a különféle intézmények között éppúgy,
mint a gyülekezet vezetõsége és a gyüle-
kezeti tagok között. Meggyõzõdésem,
hogy ezt újra és újra tanulni, csiszolni
kell.

Úgy látom, hogy ebben a folyamatban
nagyon fontos szerepem van igazgatólel-
készként, hiszen szinte minden terület-
rõl, minden információ átfut rajtam. Ez-
zel természetesen együtt jár a felmerülõ
konfliktusok kezelése is.

5.) Jelenlét az állami iskolákban,
óvodákban

6.) Szolgálat az idõsek felé

7.) Szórványgyülekezetek élete

8.) Szeretetvendégség, templomkerti
teázás

9.) Keresztyén könnyûzene

10.) Felnõtt-bibliaiskola

11.) Harangszó újság, iratterjesztés
„virtuális hitélet”

12.) Kultúra, közösségi élet

13.) Gyülekezeti fórum,
kommunikáció

„virtuális hitélet”
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A kommunikációt segítõ új lehetõség-
ként indítottuk el felügyelõ úrral a gyüle-
kezeti fórumbeszélgetést, amelyen kétha-
vonta mindenki elmondhatja javaslatait,
gondolatit és kritikát. (Az elsõ alkalom-
mal volt is mindegyikbõl.)

Fontos, hogy el merjük és el tudjuk
mondani javaslatainkat, valamint kriti-
káinkat, és fontos, hogy ezeket a megfe-
lelõ módon és a megfelelõ helyen tudjuk
kezelni. A hamis információk, félinfor-
mációk és hazugságok ellen ezután is fel
fogunk lépni, ahogy ezt tettük esperes úr-
ral a gyülekezetünket megszólító körle-
velünkben is.

A testvéri közösség kiépülését segíti a
tavaly újra beindított presbiteri és képvi-
selõ-testületi bibliaóra is, ahol minden al-
kalommal egy elõadás és egy áhítat hang-
zik el.

Végül, de nem utolsó sorban: Oroshá-
zán 2008 szeptemberétõl négy evangéli-
kus lelkész fog együtt szolgálni. Eleven és
áldott gyülekezeti élet csak ott lehet, ahol
egység van a szolgálók között. Ez az el-
múlt esztendõben valósággá vált a gyüle-
kezetünkben, valóban egymást tisztelve
és segítve, egyetlen konfliktus nélkül tud-
tunk közösen munkálkodni. Ezt szeret-
nénk erõsíteni azzal, hogy októbertõl két-
hetente lelkészi imaórákat fogunk tartani
egy közösen megállapított idõpontban.

(téli
idõszámítás szerint. A külön névvel nem
jelölt alkalmak tartása mindig a hetes lel-
kész feladata.)

7.30: reggeli áhítat
pedagógusoknak az iskolában;

8.00: reggeli áhítat gimnazistáknak
az iskolában;
10.00: délelõtti áhítat az óvodai
dolgozóknak az óvodában.

8.00: reggeli áhítat általános
iskolásoknak az iskolában;
8.00: reggeli áhítat;
16.00: bibliaóra a Fénysugár
Nyugdíjas Egyesület keretében;

17.00: gyülekezeti bibliaóra
(Laczki János).

17.00: esti istentisztelet.

8.00: reggeli áhítat;
14.30: konfirmációi óra (Ribár
János, Kopf András, Deák László);
17.30: felnõtt-bibliaiskola (Ribár
János és Deák László).

16.00: tizenéves ifjúság új alkalma;
17.00: ifjúsági alkalom.

8.30: istentisztelet Szentetornyán;
9.00: gyermek-istentiszt. Oh.-án;
10.00: istentisztelet Orosházán;
10.00: istentiszt. Rákóczi-telepen;
15.00: istentisztelet Kardoskúton;
17.00: istentisztelet Orosházán;

14.00: bibliaóra a Teréz utcai
idõsotthonban.
Lelkészek közössége.

17.00: presbiteri és képviselõ-
testületi bibliaóra.

15.00: áhítat a pusztaszõlõsi
idõsotthonban.

14.00: áhítat az Ezüstfenyõ
idõsotthonban.

14.00: istentiszt. Monori-tanyákon.

Szeretetvendégség valamelyik
szórványgyülekezetben.

16.00: Szeretetvendégség

16.30: Gyülekezeti fórum
Hitoktatók közös megbeszélése.

– gyülekezeti csendesnap egy
Orosházán kívüli településen.

– konfirmandustábor Szegeden
(tavasz), gitártábor (nyár), ifjúsági
tábor Nagyszénáson (õsz).

Ez a lelkészi munkaterv elsõsorban a
lelki élettel kapcsolatos dolgokkal foglal-
kozik, de emellett változások lesznek – és
voltak – intézményeink vezetésében és a
gyülekezeti munkatársak névsorában lét-
számában. Ezzel együtt változni fog az
apparátus felépítése és munkamegosztá-
sa is. Valamint komoly munkák folynak a
temetõben, épületekben és a gyülekezeti
élet sok más területén.

14.) Lelkészek közössége

Heti rendszerességgel tervezett
alkalmak:

Kétheti rendszerességgel tervezett
alkalmak:

Havi rendszerességgel tervezett
alkalmak:

Kéthavi rendszerességgel tervezett
alkalmak:

Félévi rendszerességgel tervezett
alkalmak:

Évi rendszerességgel tervezett
alkalmak:

Tervezett alkalmak felsorolása

– Hétfõ

– Kedd

– Szerda

– Csütörtök

– Péntek

– Szombat

– Vasárnap

– Hétfõ

– Kedd

– Szerda

– Csütörtök

– Vasárnap

– Szombat/vasárnap:

– Vasárnap

– Csütörtök

DEÁK LÁSZLÓ
ev. igazgatólelkész

T ovább visszük a bevált igei alkalma-
kat és újakat szervezünk:

– hétfõ délutánonként
felváltva két helyen házi bibliaórát tar-
tunk. Ide azokat szólítjuk meg, akik mé-
lyebb igeismeretre szeretnének eljutni;
sok olyan embert, akik templomba nem
vagy csak nehezen jutnak el. Havonta
lesznek gyermekalkalmaink (játszóház,
kézmûves foglalkozás). Ezek magyar és
cigány gyermekeknek is szólnak. Ad-
ventben hetente tartunk összejövetelt a
gyermekeknek, melyen felkészülünk a
karácsonyi ünnepségre. Szeretetvendég-
ség is lesz Bakay Péter országos cigány-
misszió-felelõs szolgálatával (okt. 25.).

– keddenként (kéthe-
tente) bibliaórát tartunk az újonnan épült
gyülekezeti teremben. Ez az alkalom a
felnõtt konfirmandusok számára különö-
sen ajánlott. Adventi idõszakban itt is
lesznek gyermekalkalmak. Van hitokta-
tás, így hetente találkozom a gyermekek-
kel. Tervezünk még szalonnasütést is csa-
ládoknál és szeretetvendégséget advent-
ben.

– október 5-én aratási
hálaadó istentisztelet, az eltört és újraön-
tött harang újraszentelése után szeretet-
vendégség lesz. Heti rendszerességgel
baba-mama klub, Novákné Gondos Ani-
kó pedagógus vezetésével.

A leánygyülekezetek részére tervez-
zük egy gyülekezeti lap kiadását, mely-
ben a programokat ismertetjük, s e mel-
lett indítunk egy saját internetes odalt.

15.00: „Baba-mama Klub”
Kardoskúton; 8.30: istentisztelet
Szentetornyán; 10.00: istentisztelet Rákó-
czi-telepen; 15.00: istentisztelet Kardos-
kúton.

16.00: házi bibliaóra Szente-
tornyán, Szabó Józsefné presbiter testvé-
rünknél; 17.00: házi bibliaóra Gyökeres-
ben, a Petrilla családnál; 17.00: gyü-
lekezeti bibliaóra Rákóczi-telepen.

Szentetornyán

Rákóczi-telepen

Kardoskúton

Heti rendszerességgel tervezett alkal-
mak:

Kétheti rendszerességgel tervezett al-
kalmak:

szerda
vasárnap

hétfõ

kedd

Leánygyülekezetek munkaterve
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Iskolalelkész bemutatkozása
Egyes szám elsõ személyben

N ehéz megfogalmazni, hogy valaki
miért választ egy ilyen speciális lel-

készi feladatkört. Azzal, hogy 2008. szep-
tember 1-jétõl az Orosházi Evangélikus
Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
iskolalelkésze lettem, valójában egy ál-
mom teljesült. A keresztyén ember min-
dig keresi a teret, ahol hitérõl bizonyságot
tehet. A világ azonban érdektelen és fá-
sult, hiteles csak az embertõl emberig ha-
tó szeretetet lehet, amelyben megtapasz-
talható bizonyosságként van jelen Isten.

100 évvel ezelõtt mindez része volt az
evangélikus közösségnek. Az emberek
kötõdtek egyházukhoz és életüket jó
pásztorként kísérték lelkészek, akik min-
dig az Ige erejére támaszkodtak. A zakla-
tott történelem azonban szinte gyógyít-
hatatlan sebeket metszett nemcsak az
egyház testébe, hanem a családok, embe-
rek lelkébe is.Amikor a Gondviselõbõl el-
lenséget faragtak, nem is sejtették, hogy
gyermekek, sõt késõbb unokák és azok
gyermekei sodródnak majd testi-lelki bi-
zonytalanságba. Amikor az önmagát ér-
tünk feláldozó Krisztust kinevették, nem
mérték fel, hogy generációk inognak meg
ettõl önértékelésükben. Generációk vesz-
tik el a helyes irányt életvezetésükben,
mert nem értik mi az áldozat és mit jelent
szeretni. Az élõ Istent sem „állam bácsi”,
sem a pénz, sem pedig az eszmék vagy
vágyak tévelygõ kavalkádja nem tudja
helyettesíteni, pótolni. Mit rákentek az
évtizedek, le kell mosnunk a gyalázatot,
hogy Isten igéjén együtt gyógyulhasson
gyermek és szülõ. Amíg a legkisebbekbõl
is ember lesz!

Ha lehetséges, akkor 12 éven át kell kí-
sérnünk és – lelki értelemben – járni ta-
nítani Isten útján a gyermekeinket! Ennél
nemesebb és nehezebb kihívást keresve
sem találhattam volna. Engem hosszan
vezetett az Úristen, míg ráeszméltem
megváltottságomra. Szeretném, ha töre-
dékesen is, de tovább tudnám adni annak

a szabadulásnak az örömét, amit Krisz-
tustól kaptam.

Komlón születtem 1979-ben, édes-
anyám gyógypedagógus. Édesapámat
1986-ban veszítettem el, rákos volt. Ha-
lála évében kezdtem el hittanoktatásra
járni Komlón a parókiára. Varsányi Fe-
renc lelkész keresztelt meg hatodikos ko-
romban, és Johann Gyula lelkésznél kon-
firmáltam, amikor nyolcadikos voltam.
1994-ben kezdtem tanulni a Bonyhádi Pe-
tõfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban
humán – emelt német óraszámú – osz-
tályban. Hegedûs Attila iskolalelkész ha-
tására váltam istenkeresõvé. Tagja vol-
tam a bonyhádi és a pécsi ifinek is, sokat
kaptam a pécsi ifjúságtól.

A Hittudományi Egyetemre végül is-
tenkeresésbõl iratkoztam be. Mivel nem
érkeztem vallásos családból, számomra a
Teológián tanultak hitmélyítõ hatásúak
voltak. A bibliakritikában én kézzelfog-
ható bizonyítékokat találtam a Krisztus-
ba vetett hit megalapozottságára. Tanul-
mányaim végeztével az egyetemrõl már
valódi elkötelezettséggel jöttem el, Krisz-
tust megtalálva és követni vágyva.

Nem rendelkezem ún. egyszeri meg-
térési élménnyel, meggyõzõdésem, hogy
Isten újra és újra megszólít. Életvitelem-
mel megpróbálom környezetem felé azt
sugározni, hogy a hívõ ember nem egy
csodabogár, vagy életunt figura, hanem
hitébõl fakadóan kiegyensúlyozottabb,
életének tartalmi lényegét megélõ ember.
Fontosnak tartom, hogy azt sugározzam
környezetem felé, hogy a mai ember teljes
értékû életet csak akkor tud élni, ha Isten-
nel kapcsolatban van.

A misszió számomra azt jelenti, hogy
egy vonzó életformát mutatok a körülöt-
tem lévõknek, amire õk is vágyat éreznek.
Nincs szükség erõszakos gyõzködésre, a
hitet Isten adja. Az a fontos, hogy a kör-
nyezetében megjelenõ lelkész elindítsa
az õt körülvevõkben az Istenre irányuló
kérdéseket. A lelkészi lét lényeges felada-
tának tartom jelen lenni, megszólítható-
nak lenni.

A 2004–2005-ös tanévben Soltvadker-
ten Káposzta Lajos püspök-helyettes, es-
peres mellett töltöttem tanulmányaimat.
Hálás vagyok a vele eltöltött évért. A Hit-
tudományi Egyetemen az embernek még
nem sok fogalma van arról, mit is jelent-
het lelkésznek lenni. Káposzta Lajos es-
peres mutatta meg számomra, mit jelent
ezen életmód. Soltvadkerten beleláttam
egy evangélikus óvoda életébe, és meg-

gyõzõdésem, hogy gyülekezetépítési
szempontból az oktatási intézmények hi-
hetetlenül fontosak.

2005. június 19-én szenteltek (ordinál-
tak) lelkésszé Komlón, a tem-
plomban, ökumenikus istentisztelet kere-
tében. Gáncs Péter püspök úr kívánsága
volt, hogy a kommunista hátterû város-
ban missziós alkalomként szolgáljon or-
dinációm.Akatolikus templom megtelt.

2005. július 1-jétõl lettem Bonyhádon
beosztott lelkész, Krähling Dániel espe-
res mellett. Tõle tanultam meg, hogy az
evangélikus lelkész legfontosabb felada-
ta a másikra figyelni tudás képessége! A
másikra hallgatni! – Tõle tanultam, ho-
gyan lehet az ember egyszerre finoman
távolságtartó, mégis teljesen együtt érzõ.
Teológiailag és szakmailag is sokat kap-
tam tõle. 2007. június 28-án parókus al-
kalmassági vizsgát tettem, majd 2007. ok-
tóber 7-én beiktattak a bonyhádi másod-
lelkészi állásba.

Bonyhádi munkám során két ifjúsági
csoportot is vezettem. Egyet a gyüleke-
zetben és egyet a bonyhádi Petõfi Sándor
Evangélikus Gimnáziumban. Tanítottam
hittant ebben az intézményben és bejár-
tam osztályfõnöki órákra a helyi szak-
munkásképzõbe, ott etikáról tartottam
órákat. Havonta egyszer szerveztem me-
gyei ifjúsági alkalmat és háromszor vet-
tem részt a kerületi konfirmandustábor
munkájában.

Bonyhádról nem azért jöttem el, mert
bármilyen zavar lett volna a szolgálatom-
ban, hanem mert a kiírt pályázat megjele-
nésekor komoly belsõ vágyat éreztem ki-
próbálni magam iskolalelkészként, amit
csak besegítõként élhettem meg Bonyhá-
don, mivel ott volt az oktatási intézmény-
nek iskolalelkésze. Miután két kollégiu-
mi csoportnak is tartottam már alpha-
kurzust és napi rendszerességgel jártam
be a bonyhádi gimnáziumba, valameny-
nyire tisztában vagyok az iskolalelkész-
ség legtöbb nehézségével és problémájá-
val. Mégis, engem is a gimnáziumban el-
töltött évek alatt szólított meg az Isten,
ennek az élménye hajt.

Megérkezve Orosházára, befogadó,
igazi keresztyén közösségre leltem. Sze-
retném, ha szolgálatommal mindinkább
áldás lehetnék gyermek, szülõ és pedagó-
gus számára azáltal, hogy a minket szere-
tõ Krisztust hirdetem veretes, jó hírû is-
kolánk falain belül és kívül.

katolikus

KOPF ANDRÁS

Havi rendszerességgel tervezett alka-
lom:

Kéthavi rendszerességgel tervezett al-
kalom:

szombati

pénteki
szombat/vasárnap

játszóház és kézmûves fog-
lalkozás Szentetornyán.

szalonnasütés Rákóczi-te-
lepen, a Hack családnál;
szeretetvendégség valamelyik leánygyü-
lekezetben.

LACZKI JÁNOS
lelkész
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Áldozati vasárnap május 11-én.

Egyházkerületi Missziói Nap volt
május 17-én

Leánygyülekezeti közgyûlések
május 18-án.

Két egyházmegye LMK ülése má-
jus 28-án,

Presbiteri és képviselõ-testületi
ülés június 7-én,

Lelkészek iktatása június 14-én,

Egyházkerületi és megyei láto-
gatás június 15-én,

Tanévzáró istentisztelet június
22-én,

Országos Pedagógiai Konferen-
cia június 30.–július 2. között

Jelentõs változás: új igazgatólel-
késze van gyülekezetünknek

Tatrangi vendégek, az evangéli-
kus csángók,

Gyülekezeti fórum is volt július
17-én,

Tampere–Härmäläi látogatás
augusztus 1–8. között.

Az óvodaépület tetõzetének do-
kumentációja elkészült

A
pünkösdvasárnapi áldozati vasárnap
bevételét örömmel és köszönettel vettük,
hiszen ebbõl az alkalomból több mint 1
millió forintot adakozott a gyülekezet.Az
összeget az ablakaink – galambokkal
szembeni – védelmére, s a templomhan-
gosítás céljára fordítottuk.

, szombaton, Hartán. Busz-
szal, személygépkocsikkal utazó oroshá-
zi evangélikusok mintegy hetvenen vet-
tek részt ezen a jeles alkalmon. Igei szol-
gálatot végzett Deák László lelkész, az
Immánuel zenekar pedig zenélésével tett
bizonyságot az Úr Jézusról, mint megvál-
tóról és üdvözítõrõl. Énekük, zenélésük
nagy sikert aratott.

Ezen a vasárnapon Szen-
tetornyán, Rákóczi-telepen, egy héttel ké-
sõbb Kardoskúton másodlelkészt válasz-
tó közgyûléseket tartottunk az egyház-
megyei elnökség vezetésével. Mindhá-
rom leánygyülekezet megválasztotta
Laczki Jánost – korábban helyettes lel-
készt – másodlelkészévé.

szerdán. A Kelet-Békési és a
Nyugat-Békési Evangélikus Egyházme-
gyék Orosházán tartották ülésüket, me-
lyen az istentiszteleti szolgálatot végzõ és
elõadást tartó vendég D. Dr. Harmati Béla
ny. püspökünk volt. A tartalmas és kelle-
mes találkozó az iskolánk ebédlõjében fe-
jezõdött be, finom falatokkal.

szombaton: az egy
hétre rá következõ lelkésziktatás törté-
nelmi eseményét elõkészítõ összejövetel
volt. Természetesen szó esett a gyüleke-
zeti élet aktuális kérdéseirõl is.

szombaton, 15.00 órai kezdettel az oros-
házi evangélikus templomban. Gáncs Pé-
ter püspök igei szolgálatával iktattuk be
hivatalába Deák László lelkészt, valamint
Laczki János másodlelkészt. Deák László
elsõdleges feladata a városi anyagyüleke-
zet szolgálata, Laczki Jánosé a leánygyü-
lekezetek lelki gondozása (Szentetornya,
Rákóczi-telep, Kardoskút). A kiemelkedõ
ünnepi eseményt megtisztelte jelenlété-
vel Voitto Huotari püspök a finnországi

Mikkelibõl. Jelen volt Radosné Lengyel
Anna kerületi felügyelõasszony és Kon-
dor Péter békéscsabai esperes is, vala-
mint több mint húsz Luther-kabátos lel-
kész énekelte a szolgálatot megerõsítõ li-
turgiai konfirmát.

vasárnap egész
nap az egyházkerületi elnökség (Gáncs
Péter püspök, valamint Radosné Lengyel
Anna kerületi felügyelõasszony), az egy-
házmegyei elnökség (e sorok írója és Ko-
szorús Oszkár egyházmegyei felügyelõ)
látogatást tettek a Nyugat-Békési Egy-
házmegye déli területén –Ambrózfalván,
Pitvaroson, Csanádalbertin –, ahol püs-
pöki igehirdetés köré épülõ istentisztele-
tek voltak, helyi hittanos gyermekek ked-
ves szolgálatával.

vasárnap 10.00 órakor. Az alkal-
mat megtisztelte Taschner Erzsébet, a Fé-
bé Diakonissza Egyesület fõnökasszonya
és Veperdi Zoltán lelkész, az egyesület
igazgatólelkésze, akik ajándékot adtak át
az iskola vezetése által javasolt Kocsis
Éva diáknak szolgálatkész és keresztyén
életvitele, gondolkodása jutalmaként.

az
evangélikus iskolánkban. Az országos
konferencia nyitó istentiszteletén Ittzés
János elnökpüspök hirdette az igét, s a
konferencia elsõ napján jeles alkalom volt
a templomban Somogyi-Tóth Dániel or-
gonamûvész ünnepi koncertje. Több
mint 300 pedagógus vendég – a késõbbi
visszajelzések szerint – nagyszerûen
érezte magát kisvárosunkban, és a há-
romnapos konferencia tartalmi részével
is elégedettek voltak. A záró istentisztele-
tet e sorok írója, Ribár János esperes tar-
totta. Köszönettel emlékezünk meg isko-
lánk vezetõinek most is kitûnõ szervezõ-
készségérõl és -képességérõl.

2008.
július 1-jétõl, Deák László személyében,
aki 2007. július 1. óta szolgál nálunk lel-
készként. Beiktatása június 14-én megtör-
tént, így átvehette az igazgatólelkészi
szolgálatot a kisebb, nagyon rövid meg-
szakítással 1997 óta igazgatólelkész Ribár
Jánostól. Isten áldása legyen az új igazga-
tólelkész szolgálatán!

július 7-tõl 1 hétig. Errõl
részletesebb beszámoló olvasható a láto-
gatást Jantos István felügyelõvel közösen
megszervezõ Laczki János másodlelkész
tollából. Július 13-án, vasárnap délelõtt
az istentisztelet igehirdetési szolgálatát
Székely Levente tatarangi lelkész végez-
te .

csütörtökön, 16.00 órai kezdettel:
új igazgatólelkészi kezdeményezés Jan-
tos István felügyelõvel közösen a fórum-
beszélgetés lehetõsége, ami kevesebb,
mint egy presbiteri és képviselõ-testületi
ülés (mert itt határozatok nem születnek,
csak javaslatok), de jóval több, mint egy,
gyülekezeti ház elõtti vagy sarkon folyta-
tott beszéd, amit esetleg nincs módunk-
ban helyesbíteni, ha téves dolgok hang-
zanak el. Az elsõ fórum szép létszáma kö-
telezi a gyülekezeti elnökséget a folyta-
tásra.

Testvérgyüle-
kezeti látogatásra utazott a 11 fiatalból és
13 felnõttbõl álló csapat. A felnõttek: Ri-
bár János esperes és Ribár Jánosné, Jan-
tos István felügyelõ és Jantos Istvánné is-
kolaigazgató, Varga Zoltán az Orosházi
Élet szerkesztõje és felesége, Fehér Borbá-
la, iskolánk igazgatóhelyettese, Varga
Máté, Dr. Szabó István és dr. Szabó Ist-
vánné pedagógus, Károlyfalvi Zsolt teo-
lógiai hallgató, presbiter, Tarr István és
Tarr Istvánné képviselõ-testületi tagok és
Tarr Ádám. Valamint az ifjúsági csoport
Révész Rita tolmács és mindenes vezeté-
sével: Szöllõsi István Sándor, Iványi Dá-
niel, Kiss Ágnes, Vincze Dalma, Hajnal
Edina, Berta József, Giró Szász Adrienn,
Kozmer Vivien, Sipos Erik, Kocsis Éva.
Matti Repo püspöknél tett látogatásunk
az egyik kiemelkedõ eseménye volt a ki-
rándulásunknak .

és a postázá-
sa ajánlottan megtörtént augusztus 11-én.
A lapos tetõs épület évek óta beázik, ke-
serves küzdelmet folytatunk már régen a
ravasz esõvízzel szemben. Eddig még
akárkit kértünk fel a beázás kiküszöbölé-
sére, senkinek sem sikerült, legfeljebb
ideiglenesen. Végül mintegy 1 évvel ez-
elõtt arra a gondolatra jutottunk, hogy sá-
tortetõt kell az épületre húzni. Ennek

(lásd 11. oldal)

(lásd 12–13. oldal)

Gyülekezeti életünk eseményei pünkösd óta
A nyár sem volt eseménytelen
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mintegy 25 milliós költségét önerõbõl
nem tudjuk megoldani, ezért a Püspöki
Hivatalon keresztül az Országos Egyház-
hoz fordultunk. Szomorú, hogy szeptem-
ber elején kiderült: az augusztus 11-én
ajánlottan postázott küldemény a Déli
Kerület Püspöki Hivatalába nem érkezett
meg, az Országos Egyház Építési Osztá-
lyára pedig csak augusztus 28-án futott
be. Jelenleg vizsgálatot kértünk a Magyar
Postától, mert az ajánlószelvényeket ter-
mészetesen megõriztük.

vasárnap délelõtt 10.00 órai
kezdettel. Az istentiszteleten Deák László
igazgatólelkész és Kopf András iskolalel-
kész közösen szolgáltak. Az új iskolalel-
kész igehirdetésével kezdõdött az új tan-
év. Ez jelentõs történet mind a gyülekezet,
mind az iskola életében: idén szeptember
1-jétõl Kopf András lelkész személyében
iskolalelkész segíti az intézmény lelki éle-
tét.

vasárnap: meghívást
kaptunk szóban is, postai úton is a faze-
kasvarsándi lelkésztõl, Horváth Csabától
abból az alkalomból, hogy az ottani evan-
gélikus gyülekezet temploma 100 éves.
Lovászpatonai és orosházi küldöttség ér-
kezett Magyarországról a jelenleg romá-
niai Fazekasvarsándra, ahol szép ünnep-
ségben volt részünk. Orosházáról kettõs
delegáció jelent meg ezen a vasárnapon,
mert délelõtt az orosházi gyülekezetet az
ünnepi istentiszteleten az egyházmegyei
elnökség (Ribár János esperes és Koszo-
rús Oszkár egyházmegyei felügyelõ)
képviselte, délután pedig az orosházi
gyülekezet ifjúsági ének- és zenekara, az
Immánuel együttes adott koncertet. Fel-
lépésük után neves aradi mûvészek foly-
tatták nagyon színvonalasan az alkalmat.

hivatalvizsgá-
lat püspöki szintrõl az esperesi gyüleke-
zetekben szeptember 7–8-án, azaz hétfõn
és kedden. Hétfõn ellenõrzési szándékkal
érzett Gáncs Péter püspök, Dr. Szabóné
Mátrai Marianna püspök-helyettes és Ra-
dosné Lengyel Anna kerületi felügyelõ-
asszony. Hivatalt, intézményt vizsgáltak
és közben sok beszélgetést folytattak
mindenkivel. Másnap a pénzügyi és az
adminisztrációs rend ellenõrzésére meg-
érkezett Dr. Font Éva kerületi ügyész, va-
lamint Csorba Gábor az országos egyház
osztályvezetõje. Alapos, részletes, körül-
tekintõ vizsgálatot végeztek, amelyrõl
részletes jegyzõkönyv készült. Kiderült,
hogy gyülekezetünkben ilyen, ún. cano-
nica visitatio (püspöki vizsgálat) utoljára
1922-ben volt, amirõl egy kb. 50 oldalas,
gépelt jegyzõkönyvvel rendelkezünk (le-
véltárunkban hozzáférhetõ ez a hajdani,

értékes dokumentum). A vizsgálat most
presbiteri gyûléssel fejezõdött be, amely-
re bárkit szeretettel hívtunk meg. Az al-
kalmat a kerületi elnökség vezette, és
mintegy 80 fõ gyülekezet össze erre a ta-
lálkozóra, amely keresztyén emberekhez
méltó módon zajlott le.

közlekedik a vá-
rosban minden vasárnap reggel, a 10.00
órakor kezdõdõ istentisztelet elõtt. Kiala-
kított útvonala van, és szívesen segítünk
olyan testvéreknek az istentiszteletre el-
jutásban, akik valóban nem tudják más-
képpen megoldani az ünnepnap meg-
szentelését. Eddig mintegy 20 testvérünk
veszi igénybe vasárnapról vasárnapra ezt
a szolgáltatásunkat. A kisbusz iskolánk
tulajdona, de az egyházközség is kiveszi
részét a maga szerény módján a fenntar-
tásából (pl. a vasárnapi utak költségét mi
fedezzük), erre adományokat köszönet-
tel elfogadunk. A kilencszemélyes busz-
nak az istentisztelet elõtt kétszer is kell
fordulnia, hogy mindenkit felvehessen.
Mivel csak szeptember eleje óta formáló-
dik ez a lehetõség, így minden érintettõl
türelmet és rugalmasságot kérünk.

Régi ked-
ves, szomorúan bölcs mondat, és mint-
egy ennek a jegyében került sor szeptem-
ber 12-én, pénteken este a gyülekezeti te-
remben egy búcsúvacsorára, amelyet a
tõlünk távozó Szluka Csabáné Vali – két
esztendeje könyvelõként nálunk dolgozó
munkatársunk – és Török Lajos gondnok
– aki immáron öt éve gazdája a templom-
nak és környékének – szerveztek a mun-
katársak részére. Mindkettõjük élete úgy
alakult, hogy máshol keresik a megélhe-
tés lehetõségét, ki közelebb, ki messzebb.
Áldja meg Isten a döntésüket, hogy terve-
ik megvalósulhassanak! Mi mindkette-
jüknek megköszönjük becsületesen vég-
zett munkájukat.

Ennek az
újságnak a lapjáról is áldáskívánással kö-
szöntjük Keveházi Márta kántorunkat
abból az alkalomból, hogy 1998. augusz-
tus vége óta végzi közöttünk a kántori
szolgálatot. Amikor 1998. augusztus ele-
jén hirtelen és váratlanul kántor nélkül
maradt a gyülekezetünk, hálaadással
vettük, hogy pilisi származású testvé-
rünk vállalta az Orosházára költözést két
fiával együtt, hogy köztünk dolgozzon
orgonistaként, kántorként. Isten áldja
meg a szolgálatát továbbra is a gyüleke-
zetünkben!

szombaton. Kellemesen csalódtunk a
nagy érdeklõdés és a szép megvalósulás
miatt. Az idõjárás nem volt kedvezõ, en-

nek ellenére mintegy 60 testvérünkkel
együtt vettünk részt Csorváson, az Esz-
ter-tanya praktikusan kialakított helyisé-
geiben azon a csendesnapon, amit Deák
László igazgatólelkész ötlete alapján
szerveztünk a „kegyelmi ajándékok” je-
gyében. E témában a bevezetõ és irányt
mutató áhítatot Deák László igazgatólel-
kész tartotta, a jobb tájékozódást elõsegí-
tõ elõadást Laczki János másodlelkésztõl
kaptuk. Az úrvacsorai istentisztelet ige-
hirdetésének – a beszámolót írótól – a lé-
nyege az volt, hogy felsorolhatóak a ke-
gyelmi ajándékok tetszés szerint (isme-
ret, bölcsesség, gyógyítás, nyelveken szó-
lás stb.), de van egy mindennél fontosabb
kegyelmi ajándék, a szeretet (agapé). A
csendesnap igei forrása az 1Kor 12–13. fe-
jezeti voltak.

Már korábban is hírt adtunk
arról, hogy kegyeleti közszolgálati szer-
zõdést kötött Orosháza Város Önkor-
mányzata (Németh Béla polgármester) és
a temetõtulajdonos Evangélikus Egyház-
község. A segítség kölcsönös, mert a Par-
lament által elfogadott temetõtörvény
szerint az önkormányzatnak kötelessége
vagy egy temetõt mûködtetni, vagy egy
adott, bár más tulajdonú temetõben ele-
get tenni a közszolgálati feladatnak, azaz
kötelezõ segíteni anyagilag egy temetõ
mûködtetését. A saját temetõ kialakítása
sok százmillió forint, ezért kedvezõbb
volt az úgynevezett közszolgálati szerzõ-
dés megkötése, ami anyagilag azt jelenti,
hogy az Evangélikus Egyházközség kije-
lölt egy területet, amelyet köztemetõnek
lehet tekinteni, az önkormányzat pedig
az idén 8 millió forintot biztosított ne-
künk, hogy azt a temetõre fordítsuk
(utak, kutak, magyar hõsi temetõk, fásí-
tás, füvesítés, stb.) A munkálatok folya-
matban vannak.

Mindhárom történel-
mi egyház – református, katolikus, evan-
gélikus – 7-7 millió forintot kapott az ön-
kormányzattól arra a célra, hogy épüle-
teit szépítse, amivel a belváros is szépül.
Az evangélikus egyház az ún. „divatsa-
rok” épületét hozatja rendbe a 7 millió-
ból, már amennyire futja ebbõl az összeg-
bõl. Természetesen köszönettel tartozunk
Németh Béla polgármesternek és a váro-
si képviselõ-testületnek, azoknak, akik
megszavazták ezt az egyházi támogatást,
amellyel jelentõsen hozzájárultak a bel-
város csinosításához. Említett épületünk
elõtt, a járda elkészülte után kezdõdhet
az állványozás és az épület felújítása.

Legyen a hittel megtartott igei alkal-

Tanévnyitó istentisztelet augusz-
tus 31-én,

Fazekasvarsándi kirándulás
augusztus 31-én,

Canonica visitatio,

Gyülekezeti busz

Mi mindig búcsúzunk?

„10 éves” a kántorunk.

Csendesnap volt a csorvási Esz-
ter-tanyán, szeptember 20-án,

Jelentõs változások az alvégi te-
metõben.

Szépülhet a belváros evangéli-
kus területen is.

A nyáron is, kivétel nélkül min-
den igei alkalmunkat megtartot-
tuk.
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Történelem, határok nélkül

makon Isten áldása, és most is, így is
kérjük minden kedves olvasónkat, gyüle-
kezeti tagunkat, hogy nagyon becsüljük
meg az igei alkalmakat, akár a hétközna-
piakat, akár a vasárnapikat. Kimondha-
tatlan áldás az ige hallgatása és megtartá-
sa, megszívlelése és megélése. Adjunk
hálát igei alkalmainkért, gyülekezeti éle-
tünkért.

Összeállította:
RIBÁR JÁNOS

esperes, szerkesztõ

E z év augusztusának utolsó napján
az orosháziak által már az 1700-as

évek végétõl ismert úton, Ribár János es-
peres úr vezetésével, gyülekezeti kül-
döttség látogatott Fazekasvarsándra
(Olari), a határon túli evangélikus gyüle-
kezet ünnepségére.

Jegyzõkönyvi adatok szerint ezt meg-
elõzõen 116 éve, 1892 májusában is sor ke-
rült hasonló látogatásra:

„

Kötõdésünk van Fazekasvarsándhoz,
több mint 200 éve. Lakosságunk népfeles-
lege ugyanis 1781-tõl új falvakat alapított
vagy gyarapított itt a tõszomszédságban.
Távolabb pedig Fazekas-Varsánd köz-
ségbe eresztett rajokat Orosháza, s a mel-
lett maga is rohamosan nagyobbodott –
ahogyan Veres József fogalmazta a maga
idejében.

Új-Fazekas-Varsánd orosháziak által
való alapításának leírását ezúttal mellõz-
ve mindössze arra emlékeztetünk, hogy
1784-ben a helytartótanács engedélyével
70 család, másfél évvel késõbb pedig
újabb 50 család költözött el Orosházáról a
Torontál megyei Szöllõsre. Hét év után –
házaikat eladva – az Arad megyei Ó-Fa-
zekas-Varsánd mellet megalapították Új-
Fazekas-Varsándot.

Azt már a Fazekas-Varsándon lejegy-
zett adatokból tudjuk, hogy 1797. október
4-én Verasztó István öreg Kovács Ferenc-
tõl egy házat öt rénes forintokon vett
meg.

Egy évvel késõbb pedig:

„

Olvastatott Fazekas Varsánd meghívó
levele f. hó 8-án tartandó százados
emlékünnepélyre. Ekkor az egyház
képviseletében: Veres József, Sass István,
Göndös Mihály és Tóth György az
egyház költségén kiküldettek.”

A deputátusok az országbul hoztak
300 frt-ot: az orosházi ecclézsia pedig

ajándékozott 67 frt. 24 krajcárt.
Ugyancsak az orosházi nemes eklézsiától
kölcsön vett az egyház 100 forintot,
orosházi Molnár Ferenctõl szintén százat
templomépítésre.”

„Kovács Timótheus aki Orosházáról lett
idehozva.”

– „Verasztó Mihály özv. földes, született
1824-ben Fazekas-Varsánd 100. sz.
Újabb házasságot kötött Orosházán,
1857. november 17-én, 33 éves korában.
Szülei Verasztó István–Ugróvszky Sára.
A menyasszony: Szilasi Katalin, 24 éves
orosházi lakos. A võlegény özvegységi és
hirdetési bizonyítványát elõmutatta.”

– „Verasztó József földes, született 1835-
ben Fazekas-Varsánd 112. sz.
Házasságot kötött Orosházán, 25 éves
korában 1859. május 24-én, Tóth
Katalin 20 éves orosházi lakos
hajadonnal. A võlegény szülei: Verasztó
István–Ugróvszky Sára.”

„mint elaggott özvegyasszony jövén születési
helyére, Orosházára, a’ helység Kórházába be-
fogadtatván meghalt 1845. december 6. Szülei
nem tudatik. Férje: Zámbó Péter.”

„Szép Tisztelet!
Az Esperes Úrnak küldjük Új-Fazekas
Varsándrul, Tót atyafiak. Emlékül
adunk, hogy tetszik emlékezni az esperes
úrnak, hogy amit akartunk, az Isteni
szolgálat után arról semmit se tudunk.
Volt-e az gyûlés, vagy se. Kérünk,
alássan méltóztassa fáradtságot venni
nekünk meg írni, hogy tudjuk, hogy lesz
már az a mi dolgunk, mert mink nem
akarjuk elhagyni a tót nyelvû
szolgálatot.
Vártunk mink ekkoráig, hogy majd
kapunk valami hírt, de talán el is
felejtkezett rólunk. Hanem kérjük
alássan az esperes urat, gondolkodjon
rólunk úgy, mint jó és kegyes pásztor az
juhairul. Hisszük is, hogy már talán lesz
olyan jó és kegyes, hogy nem hagy el
minket abba, ahogy vagyunk, hogy már
annyit fáradoztunk utána, mert ha nem
akar rajtunk segíteni kéntelenek leszünk
folyamodni más felé, de azt nem akarjuk
tenni. Tsak várunk esperes úrra mit ad
nékünk, vagy mit mond.
Szépen tiszteljük mindnyájan az esperes
urat.
Tartsa meg az Isten jó egészségben még
ezen túl is.

Kelt, Új F. Varsándon, augusztus 18-dik.
1859-dik esztendõben.

Acsán András,
Acsán János,
Korima Páll.”

„a tót ajkúak elszakadva
az egyházközségtõl külön fíliát alakítottak.”

A templomépítés költségeinek fede-
zéséhez legnagyobb összegekkel Oroshá-
za járult, ami természetes, hiszen az újon-
nan keletkezett kis egyházat „a maga
édes leányának tekintette.” Tanítóval is
segítette az új települést, amikor annak
szüksége volt rá. A varsándi gyülekezet
kimutatása szerint (1792-tõl számítva) a
hatodik tanító négy éven át (1818–1822)

Móringkönyvünk adatai bizonyítják,
hogy a rokoni és lelki kötõdések szálai
sem szakadtak meg az eltelepüléssel.
1793-tól még negyven éven át találunk
Varsándról visszatérõ móringolókat: 26
férfi és 21 hajadon jött vissza Orosházára
móringolni, házasságot kötni.

Csak néhányat említünk az Oroshá-
zán már honos nevekbõl: Baranyai, Bor,
Bús, Csapó, Kulcsár, Miszlai, Soós, Sziko-
ra, Takács, vagy mint kiterjedt rokonsá-
gomból az alábbi Verasztó testvérek:

Volt, aki végsõ nyugovásra tért haza
az Arad megyei Fazekas-Varsándról:

Az alábbi, 1859-ben kelt és Torkos Ká-
roly orosházi evangéliukus esperesnek
címzett levél tárgya és írásmódja a leg-
jobb bizonyíték arra nézve, hogy idõköz-
ben az orosháziak mellé szlovák ajkú né-
pesség is telepedett Új-Fazekas-Varsánd-
ra. Az említett levelet sajátos keverék-
nyelvezete miatt – a jobb közérthetõség

kedvéért – az általam szükségesnek vélt
mértékig „magyarítottam”:

Torkos Károlyt 1858-ban választották
esperessé. Új-Fazekas-Varsándon tett lá-
togatásának, egy esetleges varsándi kül-
döttség orosházi megjelenésének vagy a
levélben kért tót nyelvû istentiszteletek
ügyében tett intézkedésének a korabeli
orosházi evangélikus egyház jegyzõ-
könyveiben nincs nyoma.

A varsándi evangélikus gyülekezet
feljegyzéseibõl viszont tudható, hogy a
hosszan elhúzódó ügy végére az tett pon-
tot, hogy 1869-ben:

Új-Fazekas-Varsándhoz 1849-ben és
1918-ban szomorúbb nevezetes esemé-
nyek is kötõdtek, az utóbbinak Oroshá-
zán is erõs visszhangja volt, de ez már egy
másik történet…

VERASZTÓ ANTAL
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Temetõkrõl
Egy gitártábor
iskolapéldája

Reflexió

Nagy örömmel vettem részt a nyá-
ron megrendezett gitártáborban.
Magam sajnos nem vagyok húrpen-
getõ. Csodáltam is mindig azokat,
akik érzéseiket egy hangszer segít-
ségével meg tudták a zene nyelvén
fogalmazni. A dallam a lélek nyelve.
A muzsika, amely Istent dicsõíti talán
a legnemesebb igehirdetés.
Luther azt írta: ha egy szolgálólány
helyesen söpri fel az udvart, az már
istentisztelet. Talán megdöbbentõ a
kép, pedig igaz! Ha valaki hivatását
betölti és Krisztusnak szánja önma-
gát és szolgálatát, az a legnemesebb
dicsõítés. A valóra váltott szeretet
cselekedetei többet érnek ezer ékes
szónál!
Ebben a táborban sokan sokfélekép-
pen prédikáltak: Buri Bianka, Csehi
Józsi, Körmöczi Zoli a három fõ gi-
tártanár az ujjakat-kezeket tanítot-
ták, nagy türelemmel, Szõke Szabi is
besegített. Deák Gabi – megalapoz-
va a tudást – zeneelméletet és szol-
fézst tanított, hisz a csörömpölés
még nem zene. Bár a korkülönbsé-
gek elég nagyok voltak, a hozott tu-
dásban is volt eltérés, de sikerült át-
hidalni ezt a szakadékot. Mindenki a
neki megfelelõ szinten tudott halad-
ni a tanárokkal. A lecke pedig nagy
volt.
Meg kellett tanulnunk a melódiában
rejlõ csend hatalmát, a szünet erejét,
a ritmus lüktetését, és meg kellet
érezni, hogyan sebzi meg a húr a ke-
zet, a meghozott áldozat hatalmát.
Csak aki mindezeknek magasságát,
mélységét, örömét, fájdalmát meg-
tapasztalta, tudott a csoda részévé
válni. Talán észre sem vettük, mikor
változott a tábor és a játék az életün-
ket formáló neveléssé. A napok
szálltak, mint a percek, és mire fel-
eszméltünk – augusztus 2-án, szom-
baton – már az ifjúsági istentisztelet
keretén belül, a templomban talál-
tuk magunkat. Színtiszta öröm volt
az együttlét! A Lélek öröme, ami át-
hatotta.
Prédikált ezen az istentiszteleten a
szó, a hang, a mosoly, a könny és a
csend, ami békességet hozott. A
templomban találkozott játék és va-
ló élet, szülõ és gyermek, énekelt és
elmondott Ige. Ember és az õt meg-
váltó Jézus Krisztus.
Isten megáldotta alkalmunkat és az
egész táborozást, ez érzõdött min-
den pillanatában, legyen hát övé a
köszönet! Neki és érte!

KOPF ANDRÁS

Tisztelt Gyülekezet,
Temetõlátogatók!

M int azt Önök is bizonyára észrevet-
ték, nagy léptékben halad az alvé-

gi temetõ fejlesztése.
Azt azonban már kevesebben tudják,

hogy ez egy régebb óta tartó folyamat, és
nemcsak az alvégi, hanem a felvégi teme-
tõt is érintette, és fogja a jövõben is. E két
temetõ „rendbetétele” 2001-ben kezdõ-
dött el, amikor a Rekviem Temetkezés át-
vette a temetõk üzemeltetését.

Elsõ lépésként a felvégi temetõben
kellett megszüntetni a hosszú évek során
felgyülemlett hulladékhegyeket. Koráb-
ban a temetõ lezárása volt tervezve, mert
nem maradtak eladható üres sírhelyek,
de nem kis munkával és anyagi ráfordí-
tással a Rekviem Temetkezés dolgozói új-
ra lehetõvé tették ezen temetõben a teme-
téseket.

Ezután az alvégi temetõ ravatalozóját
kellett felújítani, hiszen a végtisztesség
megadása a kultúrált ravatalozóval kez-
dõdik! Az Evangélikus Egyházközség és
a Rekviem Temetkezés között már akkor
is nagyon jó kapcsolat volt, így természe-
tesnek vettük, hogy a felújítás során saját
dolgozóink végezték a munkálatokat, ez-
zel megtakarítottuk az egyházközségnek
a munkadíjak kifizetését, ami igen jelen-
tõs összeg lett volna. A ravatalozó felújí-
tását követõen a Rekviem Temetkezés is-
mét nagy beruházást végzett, és az új ra-
vatalozóba székeket, kandelábereket, il-
letve új, kézzel faragott ravatalozó- és
szónoki asztalt vásárolt.

Az utak állapota is nagyon rossz volt,
ezek felújítása szintén elkezdõdött már
az elõzõ években, és ez most be is fejezõ-
dött.

Atemetõben lévõ sírhelyek pontos fel-
térképezéséhez egy speciálisan ezzel fog-
lalkozó cég lett megbízva, akik elkészítet-

ték a temetõ mûholdas térképét (ezt ha-
marosan a gondnoki irodával szemben
fogják látni), illetve az összes sírhelyrõl
fényképfelvételek készültek, így ponto-
san beazonosítható és jól kezelhetõ nyil-
vántartást lehet vezetni.

A felvégi temetõ ravatalozójának fel-
újítása a tetõ újraszigetelésével kezdõ-
dött, melyet szintén a Rekviem Temetke-
zés dolgozói végeztek el. Erre nagyon-
nagy szükség volt, hiszen a beázástól tel-
jesen tönkrement a fal.

A tetõ újraszigetelését követõen a ra-
vatalozó beltere is teljesen fel lett újítva,
utolsó lépésként pedig az aljzat leburko-
lására került sor. A következõ lépés a
gondnoki iroda felújítása lesz.

Mindezen munkálatok mellett igye-
keztünk a temetõket folyamatosan kar-
bantartani, kiemelt figyelmet fordítva a
fûnyírásra és a hulladék összegyûjtésére.
Sajnos a sok dicsérõ szó mellett elõfor-
dult, hogy negatív kritikát is kaptunk,
melyek némely esetben jogosak is voltak.

Ezek ellenére szeretnénk, ha a tisztelt
temetõlátogatók figyelembe vennék,
hogy tavaszi idõszakban a temetõ teljes
területén egyszerre nõ meg a fû, és az al-
végi temetõt lehetetlen egyszerre levág-
ni, hiszen a terület 13 hektáros, de folya-
matosan végeztük és fogjuk is végezni a
fûnyírást. Amásik probléma több esetben
a szemét elszállítása, illetve a konténerek
elhelyezése volt, fõként a felvégi temetõ-
ben. Megértéssel hallgattuk azon hozzá-
tartozókat, akik sérelmezték, hogy pont
az õ sírjuk mellé lett elhelyezve a szemét-
tároló, de sajnos korábban nem lettek ki-
hagyva ilyen célra üres helyek, ezért eze-
ket a panaszokat orvosolni lehetetlen.

Természetesen továbbra is szívesen
várjuk mind a pozitív, mind a negatív kri-
tikákat, hiszen ezek is segítenek minket a
munkánkban.

A temetõ üzemeltetése a mi felada-
tunk, melyet igyekszünk legjobb tudá-
sunk szerint végezni, de ez csak az Önök
segítségével lehetséges! Ezúton kérjük,
hogy sírjaikat és azok közvetlen környé-
két rendszeresen tartsák rendben, a sze-
metet pedig csak a kijelölt szemétgyûjtõ-
helyre tegyék, ezzel nagymértékben hoz-
zájárulnak a temetõk szépüléséhez.

Bízom benne, hogy az Evangélikus
Egyházközség és a Rekviem Temetkezés
által közösen végzett fejlesztések, felújí-
tások egyre nagyobb megelégedést ered-
ményeznek a temetõ látogatói számára.

LÁSZLÓFFY RÓBERT
Rekviem Temetkezés

Isten iránti hálával mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik 2007. évi
személyi jövedelemadójuk 1%-át az
Új Reménység Alapítvány céljára fel-
ajánlották. Bankszámlánkra 2007.
október 30-ig 191 195 Ft érkezett.

Adószá-
munk: 18375901-1-04. Bankszám-
laszámunk: 10402647-26413505

Az összeg elköltése a lapzárta idején
még folyamatban van.

Tisztelettel: az Új Reménység
Alapítvány Kuratóriuma



B izonyára van annak már vagy két
évtizede, mikor egyházközségünk

halotti anyakönyvét böngészgetve rá-
bukkantam arra, hogy egy Vörös Zsig-
mond nevû evangélikus lelkész 1779. áp-
rilis 5-én, 62 éves korában elköltözött e
földi világból. E sorok írójának (egy rövid
utalástól eltekintve) nem szólt errõl senki
Orosházán. Tehát régóta foglalkoztat en-
nek a titokzatos, teljesen elfeledett lelki-
pásztornak a pályaképe azért is, mert
nem lévén más értelmiségi a községben,
Horváth pap mellett csak õ végezhetett
egyetemet az 1700-as évek Orosházáján.
Ebbõl a rejtélybõl következett az, hogy a
kutatás izgalma fogva tartott, folytattam
a történeti búvárkodást, a régi iratok val-
latását.

Elsõ lelkészünk, Horváth András
(1715–1785) a település 1744-es alapításá-
tól kezdve egyedül végezte a több ezer
keresztelést, esketést, temetést. Hatalmas
munkabírású ember volt, kitûnõen kép-
zett (tanult Halléban és Leydenben).
Mindvégig ellenállt az egész életében rá
nehezedõ lelki és fizikai erõszaknak, cél-
tudatos volt és határozott, kitartott evan-
gélikus hite mellett. Bizonyára nem já-
runk messze az igazságtól, ha e cikkben is
megállapítjuk: az õ bölcsességének, türel-
mének, diplomáciai készségének köszön-
hetõ az, hogy településünk, a mai Oros-
háza fennmaradt. Tekintélyével elérte
azt, hogy a helyi lakosok inkább elszen-
vedték a protestánsüldözést, a jogfosz-
tottságot, mint feladják vallásukat vagy
békésebb vidékre vándoroltak volna.

Vörös Zsigmond neve egyáltalán nem
szerepel helytörténeti kiadványainkban.
Nem hallott róla Skolka Sámuel, aki 1815-
ben, a Prágában megjelentetett német
nyelvû címû folyóiratban publi-
kált igen részletes tanulmányt Orosházá-
ról. Balassa Pál lelkész sem említi Vörös
nevét 1844-es füzetében, sõt a kitûnõ Ve-
res József esperes–lelkész sem ismeri
1886-os kiadású címû könyvé-
ben. Legutóbb 1965-ben látott napvilágot
a Nagy Gyula szerkesztette, ma is sokak
által forgatott

, azonban az 1700 oldal egyikén sem ol-
vashatunk róla.

Mégis, mit sikerült összeszedegetni
Vörös Zsigmondról? Nevét a német tele-
pesek által életre hívott Tolna vármegyei
Kismányok község lelkészeinek sorában
találjuk meg, ahol 1742–1749-ig szolgált.

Csepregi Zoltán, a
(Bp., 2000) címû kiadványá-

ban teszi közzé Michael Weisz kismányo-
ki evangélikus lelkész Hajnóczy Dániel-
hez írott levelét, melybõl megtudjuk,
hogy utóda Kismányokon a modori szár-
mazású Vörös Zsigmond.

A Vörös nemzetség genealógiai hon-
lapján megtaláljuk a Pozsony vármegyei
Modor adózóinak névsorát 1715-bõl,
köztük Sigismundus Vörös is szerepel. Jó
úton járunk! Ha pontosak az orosházi ha-
lotti anyakönyv adatai, akkor Vörös Zsig-
mond 1717 körül születhetett, tehát való-
színûleg az õ apja a fenti adólajstromban
található polgár.

Három esztendõ múltán a szomszé-
dos Somorja jegyzõinek névsorában tû-
nik föl Vörös Zsigmond neve, aki 1718
októberében tette le esküjét a városházán,
a bíró és a tanács elõtt.

Ma még nem tudjuk, hogy a „mi” Vö-
rös Zsigmondunk hol végezte középisko-
lai és teológiai tanulmányait. Csak az a bi-
zonyos, hogy 1742-ben, 25 éves kora kö-
rül érkezett Kismányokra. Feleségül vet-
te Tatai Juliannát, s több gyermekük szü-
letett.

1749–1751-ig a Somogy vármegyei Ta-
bon volt lelkész. Aztán közel negyedszá-
zadig ismét eltûnik szemünk elõl.

Élettörténete Orosházán folytatódott.
Evangélikus egyházközségünk házassá-
gi anyakönyvében felleltünk két bejegy-
zést 1775-bõl, négy esztendõvel Vörös
Zsigmond halála elõtt.

Az elsõ: február 14-én házasságot kö-
tött Gabnai István Vörös Boriskával, Vö-
rös Sigmond úr hajadon leányával. A má-
sodik: 1775. november 14-én pedig Jám-
bor Simon vette feleségül Vörös Julian-
nát. Idézem a szöveghû beírást:

Azt, hogy Orosházán lakott Vörös
Zsigmond, a következõ, szintén a házas-
sági anyakönyvben talált, 1779-es sorok
bizonyítják:

A kérdés – többek között – az: ki lehet
Sellei János? Kicsit kutatva kiderült, hogy
Sellei János felesége az 1761-ben Oroshá-
zán született Tatai Rusinka, Tatai János
leánya, édesanyja pedig Görbics Jutka.
Ennek ismeretében feltételezhetõ, hogy
Vörös Zsigmondné Tatai Julianna és az
Orosházán élt Tatai János rokonok, élet-

korukból ítélve talán testvérek lehettek.
Ennek a családi kapcsolatnak a révén jut-
hatott Vörös Zsigmond lelkész és famíliá-
ja Orosházára. (Az 1771 elõtti halotti
anyakönyvek hiányoznak, elképzelhetõ,
hogy Vörösné Tatai Julianna elhunyta –
ha egyáltalán itt halt meg – azon kötetek
egyikében van.)

Vörös Zsigmond két lánya, Gabnai
Istvánné (késõbb Barbarának írják) és
Jambrichné Julianna életük végéig Oros-
házán laktak és mindketten falunkban
haltak meg. Gabnai Istvánné Barbarát
1796-os halálakor 50 évesnek jegyezték
be, apja neve mellett itt szerepel édes-
anyja is, Tatai Julianna.

A másik Vörös lány, Jambrich Simon-
né Julianna jóval késõbb, 1830-ban fejezte
be földi pályafutását, 70 éves korában. A
„Szülõk neve” rovatban kis meglepetés:
apja neve Veres Zacharias, anyja neve:
„nem tudatik”. Az adatokat szolgáltató –
enyhén szólva tájékozatlan – leszárma-
zottaknak köszönhetõen az 1775-ben el-
hunyt Vörös Zsigmondból, 55 év múlva
Veres Zakariás lett. Mondhatnánk, bele-
nyugodva a dolgokba: így múlik el a vi-
lág dicsõsége, az unokák már a nagyszülõ
nevét sem tudják.

Befejezésül: egyháztörténeti emlék-
parkunkban minden évben követ eme-
lünk egy régi lelkészünknek és tanítónk-
nak. Vörös Zsigmond nem volt az oros-
házi gyülekezet beiktatott prédikátora,
alkalmanként segédkezhetett az öregedõ
Horváth Andrásnak. Mint orosházi föld-
ben nyugvó pap és Luther tanainak köve-
téséért sokat szenvedett lelkész azonban
megérdemli azt, hogy nevét ismerjük. Ez-
zel a kis írással emlékezzünk rá, és elfele-
dett szellemi örökségét jegyezzük fel he-
lyi egyháztörténetünk lapjaira!Hesperus

Orosháza

Orosháza története és népraj-
za

Magyar pietizmus
1700–1756

„Jambrich
alias Jámbor Simon iffjulegény, Jambrich Ist-
ván fia megeskütt Tiszt. Vörös Sigmond Úr
leányával, Juliannával. Kérõk: Folkusházy
Praeceptor Úr és Varga Ádám.”

„Tar Mihály iffjul. Tar Péter fia,
megeskütt Für Márton leányával Katával.
Közbejárók: T. Vörös Sigmond Úr és Sellei Já-
nos.”

KOSZORÚS OSZKÁR
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Egy Orosházán élt ismeretlen lelkész:
Vörös Zsigmond

Adományok
újságunkra

Továbbra is reméljük a gyülekezet
támogatását évente négy alkalom-
mal megjelenõ kiadványunk, az
Orosházi Harangszó számára. Mint
az elsõ oldalon írtuk, egészen gyü-
lekezetcentrikusak kívánunk lenni.
A gyülekezet építése a cél minden-
féle gyakorlati (alkalmak) és elméleti
(igei) írással.
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Emlékezzünk Luther Mártonra!

O któber 31. az egyházi tanítás újjá-
születésének ünnepe, amelyet re-

formációnak hívunk. Ki is volt az, aki ten-
ni akart annak érdekében, hogy az egy-
ház visszatérjen azokhoz a tanokhoz, me-
lyek csak és kifejezetten a Szentíráson ala-
pulnak? E témáról hosszú oldalakat le-
hetne írni, azonban most kísérletet teszek
arra, hogy e kérdésre dióhéjban adjam
meg a választ.

Luther Márton 1483. november 10-én,
Szent Márton elõestéjén született Eisle-
benben. Születését követõ napon keresz-
telték meg a Szent Péter és Pál templom-
ban. Szülei szerették volna, hogy fiuk
gazdag és híres legyen. Jogi pályát szán-
tak neki, és mivel viszonylag jó módúak
voltak, ezért jó színvonalú iskolákban ta-
níttatták. Apja remélte, hogy fia a szász
választófejedelem udvaránál kap majd
állást. Sokáig úgy tûnt, hogy ez az álma
teljesülni fog.

1505-ben azonban Isten más útra térí-
tette Luther Mártont. Egy alkalommal ha-
zafelé menet hatalmas viharba kevere-
dett. Villámok cikáztak körülötte és félel-
mében megfogadta, hogy ha ezt túléli,
akkor szerzetes lesz belõle.Amint tudjuk,
túlélte. Apja legnagyobb bosszúságára
ekkor abbahagyta jogi tanulmányait és
belépett az erfurti ágoston rendi kolostor-
ba, szerzetesnek. 1507-ben áldozópappá
szentelték, majd 1512-ben a teológia dok-
tora lett. Luthert már nagyon korán érde-
kelte a bûn és üdvösség kérdése, és na-
gyon félt az örök kárhozattól. Emiatt ren-
geteget szenvedett teológusként is.

Mivel életét hosszú idõn keresztül
szerzetesként élte, ezért sokáig nem tud-

ta, hogy a világi papság milyen bûnöket
követ el és milyen módon élnek vissza az
egyház vezetõi a Szentírás szavaival.
Csak Rómában tett hivatalos útja után
döbbent rá arra, hogy az egyház letért Is-
ten igaz útjáról, és a pénz, a hatalom ke-
rült elõtérbe.

Lutherra nagy hatással volt Pál apos-
tol Rómaiakhoz írott levele és annak ala-
pos értelmezése során értette meg azt az
üzenetet, hogy az ember csakis Isten ke-
gyelmébõl, hit által igazulhat meg, és
nem az egyház által hirdetett módon, az-
az jó cselekedetek által. E felismerést kö-
vetõen szállt síkra azért, hogy a felborult
rendet helyreállíttassa és megszûnjenek a
pénzgyûjtõ akciók, véget érjenek az egy-
ház által végzett tévtanítások.

Luther Márton nem akart új egyházat
létrehozni és nem is akart a katolikus egy-
házból kiválni. Õ csak bizonyos dolgo-
kon szeretett volna változtatni. Ezért szö-
gezte ki 95 tételét Wittenbergben, 1517.
október 31-én a templom kapujára, és a
benne foglaltakat egyetlen esetben lett
volna hajlandó visszavonni: ha valaki a
Szentírásban leírtak alapján cáfolja meg a
tanításait. Ellenfelei azonban erre képte-
lenek voltak.

Mivel nem teljesítette a pápa utasítá-
sát (nem vonta vissza tételeit), ezért 1521.
január 3-án a pápa kimondta rá az egy-
házi átkot. Külpolitikai okok miatt ápri-
lisban kapott még egy utolsó lehetõséget,
hogy a wormsi nagygyûlésen visszavon-
ja a tételeiben foglaltakat, azonban ez
nem történt meg. A császár ezért április
25-ét követõen kimondta rá a birodalmi
átkot, aminek értelmében bárki üldözhet-

te és megölhette. Bölcs Frigyes szász vá-
lasztófejedelem (aki tisztelte és kedvelte
Luthert) a Wormsból Wittenbergbe veze-
tõ úton, hazatérése során elraboltatta és
Wartburg várába vitette. Luther úgy gon-
dolhatta, hogy az embereket azért tudják
a papok becsapni, mert a latin nyelvû mi-
sébõl vajmi keveset értenek, ezért elkezd-
te a Biblia lefordítását német nyelvre.

Az 1522-ben megtartott második
nürnbergi birodalmi gyûlés határozata
alapján a wormsi ediktumban foglaltakat
nem lehetett végrehajtani, így ismételten
visszatérhetett az emberek közé. Luther
az evangélium hirdetését és magyaráza-
tát mindvégig fontosnak tartotta. Az is-
tentiszteleti rendet oly módon kívánta
megváltoztatni, hogy a gyülekezetet a
megszokottnál jobban be akarta vonni.
Így vált hangsúlyossá az anyanyelvû
éneklés és a gyülekezeti imádság. Na-
gyon sok szép éneket köszönhetünk neki,
amelyek éneklése azonban nem könnyû.
Luther szerint a zenének hármas feladata
van: 1. Dicsérje az Úristent, 2. szolgálja az
emberek épülését, 3. segítse az evangéli-
um ter-edését. Valahányszor tehát éne-
kelni kezdünk, emlékezzünk e három fel-
adatra!

Tanítása öt téma köré épül fel: 1. Imád-
ság, 2. Hit, 3. Keresztség, 4. Úrvacsora, 5.
Tízparancsolat.

Ne feledjük el, hogy 2008. október 31-
én 10.00 órakor istentisztelet keretén be-
lül a reformációt ünnepeljük, és megem-
lékezünk Luther Mártonról! Legyünk
együtt akkor minél többen!

MADARÁSZ GÉZA

N agy örömünkre szolgált, hogy idén
tatrangi testvérgyülekezetünk dele-

gációját láthattuk vendégül, Székely Le-
vente nagytiszteletû úr vezetésével. Meg-
állapodásunk szerint kétévente látogat-
juk meg egymást, tavaly mi élvezhettük
vendégszeretetüket.

2008. július 8-án este érkeztek és 14-én
délelõtt utaztak haza. A hét folyamán
megismerkedtek gyülekezetünkkel és
környékével.

Az elsõ napon az Ópusztaszeri Nem-
zeti Történeti Emlékparkba látogattunk,
ahol – természetesen – megtekintettük a
Feszty-körképet és az emlékparkot. Ezt

követõen rövid szegedi városnézéssel
zártuk a napot.

A tatrangiak ragaszkodtak hozzá,
hogy Budapestre is ellátogassanak, mivel
közülük volt olyan, aki még nem járt a fõ-
városban.

A pénteki napon a testvérek megis-
merkedtek a kardoskúti pusztával, este
pedig a csorvási Eszter-tanyán vendégel-
tük meg õket.

Szombaton a gyopárosi élményfürdõ-
ben pihentük ki a sûrû programok fára-
dalmait.

Vasárnap Székely Levente nagytiszte-
letû úr igehirdetéssel szolgált közöttünk

Orosházán, majd Kardoskúton. Mindkét
gyülekezetet megajándékozták nemcsak
jelenlétükkel és szolgálatukkal, hanem
értékes porcelántárgyakkal is, amelyek
emlékek az elszakított területek történe-
lem vihara által megtépázott, nálunk
mégis élõbb és elevenebb közösségétõl.

Ez úton is köszönetet mondok azok-
nak a testvéreknek, gyülekezeti tagok-
nak, akik vendégül látták „csángliai” ma-
gyar testvéreinket. Reményeink szerint a
testvérgyülekezeti kapcsolat tovább
épül, és hamarosan újra találkozunk.

LACZKI JÁNOS

Orosházán járt a tatrangi testvérgyülekezet
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Gyülekezetünk ifjúsági csoportja augusztus
elején Finnországban járt. A tampere–härmä-
läi fiatalokkal töltöttünk egy hetet egy sikeres
európai uniós pályázatnak köszönhetõen. A

program keretében
megvalósult pályázat címe ez volt:

. Az együtt töltött hét fo-
lyamán a közösen megtervezett programok
(tánc, színi elõadás, barkácsolás, zenélés, kö-
zös istentiszteleti szolgálat) révén sikerült
jobban megismerkednünk egymás kultúrájá-
val. Az ifjúsági csere koordinátorai finn rész-
rõl Päivi Repo lelkésznõ, az orosházi gyüleke-
zet részérõl Révész Rita PhD-hallgató voltak.

„FriendShip”

„Fiatalok Lendületben”
„Egy csó-

nakban evezünk – Aktív fiatal egyházta-
gokként Magyarországon, Finnország-
ban és Európában”

z orosházi evangélikus gyülekezet
ifjúságának egy része augusztus ele-

jén látogatást tett Tamperében, a finnor-
szági testvérgyülekezetünknél.

Az utazást megelõzõen többször ösz-
szegyûlt kis csapatunk, hogy kellõkép-
pen felkészüljünk a táborra. Mivel az volt
a célunk, hogy a finn fiatalokkal megis-
mertessük saját kultúránkat, nem ártott
felfrissíteni tudásunkat. Összegyûjtöttük
és begyakoroltuk a legismertebb népda-
lokat, néptáncórákat vettünk, szereztünk
népviseletet és egy önálló mûsort állítot-
tunk össze a tanultakból. Ezen kívül ma-
gyar népi mondákat és közösségi játéko-
kat is gyûjtöttünk. Várakozással, remé-
nyekkel és képességeinkhez képest felké-
szülten tekintettünk az út elé.

Tíz fiatal vágott neki a hosszú útnak.
Többek – köztük én is – ez alkalommal
utaztak elõször repülõvel. Az utazás ki-
csit kifárasztott minket, de épségben
megérkeztünk és a finnek szeretettel fo-
gadtak bennünket.

Az elsõ este a kipakolással és a megis-
merkedéssel telt. A második napon kis-
csoportokba lettünk osztva. Délelõtt min-
denki megismerkedett a saját csoportjá-
val, és készített egy plakátot, amire felraj-
zolta saját magát és egy jellemzõ tulaj-
donságát. Ezen kívül csapatnevet is vá-
lasztottunk, méghozzá olyat, ami illik a
tábor mottójához. A mi csapatnevünk a

volt.Azért, hogy egymás ne-
vét könnyebben megjegyezzük, kitûzõ-
ket készítettünk. Délután felkészültünk a
másnapi istentiszteleten való szolgálatra.
Nagyon élveztük, hogy magyarul és fin-
nül is megtanultuk az énekeket.

A következõ napon részt vettünk a
kétnyelvû istentiszteleten. Néhányan fel-
olvastunk a Bibliából, majd elénekeltük
az elõzõ napon begyakorolt dalokat. Az

istentisztelet végén együtt ebédelt a gyü-
lekezet, és nagy meglepetésünkre az
ebédlõ a magyar zászló színeivel volt fel-
díszítve. Ebéd után elmentünk a kikötõ-
be, és egy nagy csónakkal – amibe majd-
nem mindannyian belefértünk – vissza-
eveztünk a táborba. A legtöbb magyar-
nak ez volt az elsõ evezése. Körülbelül két
órába telt, amíg visszaértünk, addigra
kellõképpen elfáradt mindenki.

Másnap ellátogattunk a tamperei
dómba, az ifjúsági központba és csopor-
tokban más felekezetû gyülekezetekhez.
A dómban volt egy kis feladatunk. Min-
den csoport kapott egy képeslapot, ame-
lyen egy-egy, a templom falain látható
festmény volt. Meg kellett találnunk eze-
ket a képeket a templomban és elgondol-
kozni a jelentésükön. Ezután bemutatták
a dómot és körbe is nézhettünk. Az ifjúsá-
gi központon keresztül vezettek minket,
megmutattak minden helységet, végül
egy beszámolót hallottunk a tamperei
evangélikus gyülekezetekrõl. Anégy cso-
port négy gyülekezethez látogatott el.
Tamperében az evangélikuson kívül van
adventista, pünkösdista, ortodox és kato-
likus gyülekezet is. Mi a pünkösdisták-
hoz mentünk, ahol az egyik ifjúsági veze-
tõ fogadott minket. Végigvezetette cso-
portunkat az épületen, részletesen bemu-
tatta a helységeket, majd a földszinti ká-
vézóban ültünk le beszélgetni, ott tehet-
tük fel az elõzõ napon megfogalmazott
kérdéseinket. A nap hátra levõ részét a
tamperei vidámparkban töltöttük. Kipró-
báltunk néhány csónak vagy hajó alakú
masinát. Ez is egy olyan este volt, amire
mindenki boldogan emlékszik vissza, hi-
szen többen akkor jártunk elõször vidám-
parkban. Ekkor megtanultunk igazán ön-
feledten, kötöttségek nélkül is együtt len-
ni.

A következõ napon pólókat festet-
tünk, amikre finn és magyar (Luther-ró-
zsa) mintákat festettünk. Délelõtt az Eu-
rópai Unió értékeirõl beszélgettünk kis-
csoportokban, és plakátot készítettünk,
amit bemutattak a csoportok egymásnak.
A délutánt a magyar estre való felkészü-
léssel töltöttük. Átnéztük a mûsort: gya-
koroltuk a dalokat és a táncokat. Este
meglátogattak minket a gyülekezet fel-
nõtt tagjai is. A táborban szabadtéren ke-
rült sor az elõadásra. A közönség nagyon
élvezte a mûsort, még akkor is, ha akad-
tak benne eltévesztett tánclépések, hamis
hangok, vagy éppen egy jókora lyuk a
színpad közepén. Mindenesetre nagyon
tetszett nekik a magyar néptánc és nép-
zene, nem beszélve a viseletrõl.

A másnap a népi mondák dramatizá-
lásával telt. Elõször felolvastuk a mondá-
kat, majd kiosztottuk a szerepeket. A
„Csodaszarvas”-t, a „Lehel kürtjé”-t és a
kalandozó magyarok történetét próbál-
tuk átadni a finneknek. A legtöbb szöveg
a narrátornak jutott, aki angolul olvasta
fel a történetet, de összeállítottunk né-
hánymondatos párbeszédeket is. Szerez-
tünk és készítettünk kellékeket, jelmeze-
ket is. Délután többször elpróbáltuk a je-
leneteket. A próbák és az elõadás is na-
gyon jó hangulatban teltek, hiszen a jele-
netek tele voltak vicces részekkel. Az
esetleges bakikon is csak nevettünk. A
finnek elõadása a Kalevaláról nagyon
szórakoztató volt. Régebben azt hittem,
hogy a Kalevala is egy unalmas monda,
de ez után az este után, megváltozott a
véleményem. A történet vicces és kicsit
õrült, de semmiféleképpen sem unalmas,
hiszen az egész elõadást végignevettük.
Az este befejezéseként összegyûltünk a
tábortûz körül, átbeszéltük a nap tüskéit
és rózsáit, azaz a jó és rossz dolgokat. Ezt
egyébként mindennap megtettük az esti
áhítat kezdéseként. Az áhítat után kol-
bászt sütöttünk és beszélgettünk.

Az utolsó együtt töltött napunkon ké-
szültünk az estére, és összegeztük a tábor
tapasztalatait. Délelõtt standard táncokat
tanultunk az esti mulatságra, délután pe-
dig megbeszéltük a hét történéseit, és azt,
hogy a jövõben tervezünk-e valamilyen
folytatást, és ha igen, hogyan. Abban
megegyeztünk, hogy mindenki számára
felejthetetlen volt ez a finnországi út, és
hogy szeretnénk még találkozni ezekkel a
fiatalokkal. Azt is megbeszéltük, hogy kis
csapatunk össze fog még gyûlni, hogy
elõkészítsen egy, a finnországi utunkról
szóló fényképkiállítást, melyet egybekö-
tünk egy élménybeszámolóval.Afinn fia-
talok közül néhányan nagyon jól énekel-
nek, és játszanak különbözõ hangszere-
ken. Õk zenéltek az este folyamán, mi pe-
dig a délelõtt megtanultak alapján táncol-
tunk, vagy legalábbis megpróbáltunk. A
mulatság után következett a záró áhítat.
Körbeültünk, meghallgattunk egy törté-
netet, s imádkoztunk egy gyertya fényé-
nél. A végén átadtuk egymásnak az aján-
dékokat gyülekezeteink nevében.

Másnap már csak egy reggeli áhítat, a
bepakolás, és persze az indulás maradt. A
buszban ülõ összes orosházi fiatal szo-
morkodva távolodott a tábortól, de szép
élményekkel, új barátságokkal gazda-
godva, és egy keresztyén, fiatal közösség-
ben eltöltött, boldog héttel a háta mögött.

A

KOZMER VIVIEN

Fiatalos beszámoló a finn útról
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A z igazgatólelkészünk által elkészí-
tett munkaterv mellett még külön is

szeretettel felhívjuk minden kedves test-
vérünk figyelmét kiemelt alkalmainkra.
Ami a munkatervben olvasható, azt nem
szándékozunk megismételni (bár az is-
métlést a tudás forrásának tekintik), de
ha mégis megtörténik, akkor sem baj,
mert minden fontos alkalomra nyomaté-
kosan szeretnénk felhívni a figyelmet. Is-
ten igéjének hallgatása életmentõ alka-
lom, mert mindenkinek meg kell jelennie
Krisztus ítélõszéke elõtt (2Kor 5,10).

17.00 órai kezdettel a
Gyõry-teremben, amelynek – a meghívó
szerint – 11 pontja lesz. Itt is tisztelettel
felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy –
akár presbiterként, akár képviselõ-testü-
leti tagként – ha valaki három alkalom-
mal kimentés nélkül hiányzik, automati-
kusan kizárja magát a testületbõl (termé-
szetesen nem a gyülekezetbõl). S itt említ-
jük azt is, hogy esküt tett presbiterként és
képviselõ-testületi tagként nemcsak gyû-
léseken illendõ részt venni, hanem az ün-
nepnapot is szükséges megszentelni.

Budapesten, a Deák téren „Mi a jó?” cím-
mel. A kérdés Mikeás próféta könyvébõl
fakad:

[6,8]. Az
alkalom 9.45-kor kezdõdik és 16.00 óra
felé ér véget. Színes szórólapok és plaká-
tok hirdetik.

a munka-
tervben is olvasható, de kiemeljük, hogy
15.00 órától
Fenyvesi Lajos Félix író, költõ lesz a ven-
dégünk. (Szubjektív emlékként említem
meg, hogy 1966-ban az õ testvére, Feny-
vesi László békéscsabai segédlelkész is
azok közé tartozott, akiket Isten eszközül
használt fel arra, hogy megkezdjem ta-
nulmányaimat az Evangélikus Teológiai
Akadémián. Fenyvesi László egykori se-
gédlelkész nagyon fiatalon halt meg, nem
igazán tisztázott körülmények között. –
RJ) A szeretetvendégség technikai tudni-
valója, hogy szeretettel kérünk – kinek-
kinek lehetõsége szerint – természetbeni
vagy pénzbeli adományt ezekre az alkal-
makra.

. 1956 emlékét megbecsüljük, és

megszomorodott szívvel tudjuk, hogy
2006. október 23-án brutálisan vérbe foj-
tották a megemlékezést, s innen kezdve
teljes zavarodottság van a fejekben és a
szívekben. Ezen a napon kifejezetten egy-
házi megemlékezést nem tartunk, de az
este 17.00 órakor kezdõdõ, szokásos csü-
törtök esti istentiszteleten imádságban
gondolunk a pro patria áldozatokra. S fáj-
dalommal állapítjuk meg, hogy 1956 szel-
leme még nem teljesen gyõzedelmeske-
dett.

Délelõtt 10.00 órakor is-
tentisztelet kezdõdik, amikor is igét hir-
det Kopf András iskolalelkész. Este 17.00
órától pedig reformációi ünnep lesz, kö-
zösen a református testvérekkel. A szol-
gálatokat Kovács Árpád református lelki-
pásztor és Deák László evangélikus igaz-
gatólelkész végzik. Erre az alkalomra az
idén az evangélikus templomban kerül
sor.

a
, régi hagyomány szerint igével,

imádsággal állunk meg a temetõinkben.

a szokott helyen (ravatalozónál) ta-
lálkozunk. Ezek az alkalmak kb. 20-25
percesek, kérjük, minél többen vegyünk
részt rajtuk, a temetõ az a helyszín, ahol a
leginkább rászorulunk Isten igéjének re-
ménységet és vigaszt adó szavaira. Éne-
keskönyveket lehet hozni, de mi is bizto-
sítjuk az énekelés lehetõségét gyülekezeti
énekeskönyvekkel.

Elõzetes: az alvégi temetõben – terve-
ink szerint – a magyar hõsök sírjainál
kopjafaavatásra kerül sor, közvetlenül az
istentisztelet után. (A Brassó melletti tat-
rangi gyülekezet lelkésze, Székely Leven-
te felajánlott egy kopjafát erre a nemes
célra, amelynek ideszállításában az ön-
kormányzat nyújt segítséget.)

A leánygyülekezetek temetõiben –
szintén november 1-jén – a következõ
idõpontok szerint lesz istentisztelet:

– Szentesi úti temetõ: 10.30 órakor;
– gyopárhalmi temetõ: 11.00 óra;
– Szentetornya, Corvin út: 11.30 óra.

a 15.00
órakor kezdõdõ szeretetvendégség meg-
hívott vendége: Radosné Lengyel Anna,
kerületi felügyelõasszony, az „Egy csepp
emberség” rádiómûsor (és könyv) neves
szerzõje, aki az advent jegyében segíti lel-
künket a karácsony felé fordulni.

Október 7., kedd:

Október 11., szombat:

Október 19., vasárnap:

Október 23., csütörtök:

Október 31. péntek:

November 1., szombat:

December 7., vasárnap:

presbiteri és képvi-
selõ-testületi ülés

evangelizáció

„Ember, megmondta neked, hogy mi a
jó, és hogy mit kíván tõled az Úr! Csak azt,
hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és
légy alázatos Isteneddel szemben.”

szeretetvendégséget rendezünk:

nemzeti
ünnep

.

temetõk
napján

14.00 órai kezdettel az alvégi és felvégi teme-
tõben,

REFORMÁ-
CIÓ ÜNNEPE

RJ

Õszi, gyülekezeti menetrend
A finn út története

Istennek hála, a finn testvéreknek
köszönet, hogy a testvér-gyülekeze-
ti kapcsolat a tampere–härmäläi és
az orosházi evangélikus gyülekeze-
tek között az idõ múlása és változása
ellenére is megmaradt. Hajdan – tör-
ténészek dolga a mikor – ezek a test-
vérgyülekezeti kapcsolatok azért
kezdõdtek, mert kétségbeesetten
kerestük a kitörési lehetõséget az el-
aknásított határral elkerített gettó-
országból, amikor nem volt szabad
Nyugatra utazni. S a tõlünk (észak)
keletre fekvõ Finnország kapitalista
(nyugati) volt, de evangélikus. Las-
san feloldódni látszanak a határok,
ha a gazdasági és a gondolkodási
különbségek nem is tudnak oldódni,
mert itt nálunk egy megkövesedett
szocialista vadkapitalizmus van, a
finneknél pedig egy csodálatos ke-
resztyén ország a maga szociális és
egyéni áldásaival. A határok tehát
feloldódni látszanak, ezért a finne-
ket is megkísértette a gondolat,
hogy a testvérgyülekezeti kapcsola-
tok hajdani politikai szükségességé-
nek megszûnése miatt elhanyagol-
hatóak. Ám olyan emberi kapcsola-
tok alakultak ki a két gyülekezet kö-
zött, hogy nem megszûnt a kapcso-
lat, hanem átrendezõdésre került
sor.
Így 2008. augusztus 1–8. között a
gyülekezet ifjúsági csoportja együtt
utazott a felnõtt delegációval. Az út
közös volt, az ott tartózkodás már
nem, a felnõtt gyülekezeti csoport
13 fõje Tamperében és környékén
maradt. A fiataloknak annyival volt
könnyebb a repülõút, hogy a finn
fiatalokkal közösen készített sikeres
pályázatnak köszönhetõen majd-
nem ingyen repülhettek, mi felnõt-
tek pedig mindannyian fizettük a re-
pülõutunkat. Tamperét és környé-
két még soha ennyire alaposan és
részletesen nem jártuk be, mint
most. Így is volt szépen látnivaló, él-
mény, találkozás a finn valósággal.
Kedves találkozásra is sor került az új
püspökkel, Päivi Repo férjével. Päivi
Repo lelkésznõ igen nagy barátja a
testvérgyülekezeti kapcsolatunk-
nak, õ szorgalmazta ezt az idei talál-
kozást is, és segítette – Révész Ritá-
val együtt – a pályázat megszületé-
sét (a férjét az idén választották püs-
pökké). Tampere környéke is na-
gyon szép volt, és közben a felnõtt
csoport közösséggé formálódott.
Itthon már sokkal nehezebb össze-
tartani. De az élmény hatása – ha
halványul is – nem fogy el.

RIBÁR JÁNOS
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Események és híradások
óvodánk, iskolánk életébõl

I smét új tanév küszöbén állunk, sõt
már az elsõ lépéseket meg is tettük.

Gyülekezetünk óvodája és iskolája szep-
tember 1-jétõl összevont intézményként
mûködik. Az eddig is egymásra épülõ és
összetartó oktatási intézmények egysé-
ges nevelõmunkája az összevonás után
(reményeink szerint) még hatékonyabbá
válik. Olyan – eddig különálló – közössé-
gekrõl van szó, amelyeknek – Jézus
Krisztus követõiként – azonos úton kell
járnuik. Elhívásuk is, megbízásuk is
ugyanarra a feladatra szól: Hozzá, akitõl
a hivatást, elhívást kapták, tehát Jézushoz
terelni, vinni, vezetni az óvodásoktól az
érettségizõ fiatalokig minden gyermeket,
fiatalt. Egyedül így jöhet létre az összetar-
tozó közösség, egyedül Jézus Krisztus-
ban.

A közös szolgálatot közös igével
kezdtük. A 2008–2009. tanév/nevelési év
igéje:

[Róm 8,28]

az Eszter-ta-
nyán készültek fel az óvoda és az iskola
pedagógusai az új tanévre. Lelkészeink is
részt vettek a pedagóguscsendesnapon,
melynek érdekes programját Kopf And-
rás iskolalelkészünk tervezte meg és ve-
zette.

ha-
gyományosan „összezáró” csendesna-
pon ismerkedtek egymással és az egyházi
iskola sajátos és érdekes világával.

a tanévnyitó is-
tentiszteleten újból zsúfolásig megtelt
templomunk. Ezen alkalommal áldást
kaptak új, szolgálatba álló óvónõink és is-
kolai pedagógusaink, közöttük Vajer Tí-
mea tagóvoda-vezetõ. Ekkor hallhattuk
Kopf András lelkész bemutatkozó szol-
gálatát, akinek személyében iskolalel-
késszel gazdagodott intézményünk ne-
velõtestülete. Isten áldása kísérje és segít-
se új munkatársaink szolgálatát! Ugyan-
ezen alkalommal köszönte meg a gyüle-
kezet elnöksége Révész Józsefné óvoda-
vezetõ áldozatos, sokéves szolgálatát,
egyházióvoda-teremtõ munkáját. Az ál-
dáskívánáshoz csatlakozva kívánunk
nyugdíjba vonuló kolléganõnknek to-
vábbi szép, tartalmas, Istentõl áldott éle-
tet gyülekezetünk közösségében.

iskolánk álta-
lános iskolás korú tanulói (a hittan mun-

kaközösség szervezésében) csendesna-
pon mélyítették hitüket, és élményt adó
programokkal bõvültek bibliai ismerete-
ik. Az 1–4. évfolyamok csendesnapján a
Palánta Gyermekmisszió bábelõadással
szolgált. Az 5–8. évfolyam diákjai a törté-
nelmi egyházak templomaival és a volt
zsinagóga épületével ismerkedtek városi
körsétájukon.

tanulóink
a keresztyén iskolák diákvezetõinek
nemzetközi konferenciáján vettnek részt,
Budapesten. Az elõadások és a kommu-
nikáció nyelve angol volt. Nyelvismeret-
ben és egymás hite által lelkiekben most
is gazdagodva tértek vissza diákjaink az
alkalomról.

Résztvevõk: öt diákvezetõ és két kísé-
rõ tanár (Bacsurné Nagy Ildikó és John
McNeil.)

elsõsorban az új óvodások beszokta-
tásának jegyében zajlott. Törekszünk a
közösséghez tartozás tudatosítására, a
csoportokon belüli szeretetkapcsolatok
kialakítására.

Minden óvodai csoportunkban meg-
tartottuk az év eleji szülõi értekezleteket,
amelyen a szülõk tájékoztatást kaptak az
elõttünk álló óvodai évre vonatkozó tud-
nivalókról.

Tanévnyitó nevelési értekezletünkön
nevelõtestületünk elfogadta az óvodánk
éves munkatervét.

16.00 órától
került megrendezésre óvodánk udvarán
az évnyitó zenés Dombevangelizáció, a
Credo együttes szolgálatával, reménye-
ink szerint hagyományteremtõ alkalom-
ként.

(többéves hagyo-
mányunknak megfelelõen) 11. évfolya-
mos gimnazistáink partiumi kirándulás-
ra indultak. Az irodalmi tanulmányi ki-
ránduláson felejthetetlen élményben és
gazdag ismeretanyagban volt részük. Az
ott szerzett tudással az érettségire való
felkészülést kívántuk megkönnyíteni
számukra.

egyházkerületünk
pedagógusait fogadtuk közös csendesna-
pon iskolánkban. A jól sikerült nyári kon-
ferencia után nagy várakozással tekin-
tünk az újabb közös alkalom elé. Püspök

urunk és a püspök-helyettes asszony, Dr.
Szabóné Mátrai Mariann gondoskodott
róla, hogy tartalmas és értékes program
várja a 100-120 fõnyi pedagógus résztve-
võt. Iskolánk, óvodánk közössége ven-
dégszeretetével járult hozzá a csendes-
nap sikeréhez.

nemzeti gyászna-
punkon rádiós megemlékezéssel és váro-
si koszorúzáson emlékezünk az aradi
vértanúkra.

német testvéris-
kolánk viszontlátogatását tervezzük,
Kahl am Main-ba. A Paul Gerhard Iskola
életével, diákjaival és pedagógusaival
szeretne megismerkedni iskolánk öttagú
küldöttsége, mely látogatásból remény-
ségünk szerint gyümölcsözõ diákcsere-
kapcsolat és nyelvgyakorlási lehetõség
lesz.

az Idegen Nyelvek
Napja kerül megrendezésre, mely isko-
lánkban hagyományos és közkedvelt
program. Nyelvi játékok, vetélkedõk, kö-
zös éneklés, tánc teszik színessé az együtt
töltött délelõttöt. Agimnazistáink egy év-
folyama házi nyelvvizsgán teszi próbára
addig megszerzett tudását. A napot ter-
mészetesen idegen nyelven megtartott
áhítattal kezdjük.

nemzeti ünnepün-
ket megelõzõ napon, az 1956-os forrada-
lom évfordulója alkalmából hagyomá-
nyosan ünnepi mûsorral készülünk a
megemlékezésre. Az iskolai ünnepély
mellett a városi ünnepség mûsorára is a
mi iskolánkat kérték fel. Szeretnénk mél-
tóképpen helytállni a város közössége
elõtt is.

óvodai és isko-
lai pedagógusközösségünk összetarto-
zását segítõ, közösen eltöltött kétnapos
lelkigyakorlatot tervezünk a reformáció
ünnepét megelõzõ héten. A komolyabb
témák, lelki feltöltõdés mellett szeret-
nénk a kikapcsolódásra, vidám percekre
is idõt szakítani.

reformáció ünnepi
istentiszteleten veszünk részt intézmé-
nyünk pedagógus- és tanulói közösségé-
vel. Szívbõl reméljük, hogy az õszi szünet
nem befolyásolja majd kedvezõtlenül a
résztvevõk számát.

„Akik Jézust szeretik, azoknak minden
javukra szolgál.”

• Augusztus végén

• 9. évfolyamos gimnazistáink

• Szeptember 1-jén,

• Szeptember 26-án

• Szeptember 24–26-án

• Óvodánkban a szeptember hó-
nap

• Szeptember 26-án

• Október 2–5-ig

• Október 4-én

• Október 6-án,

• Október12–18-ig

• Október18-án

• Október 22-én,

• Október 24–25-én

• Október 31-én
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• Az óvodában heti rendszeres-
séggel

• November 15-én

• Elsõ osztályos tanulóink és ta-
nítóink

• Pedagógusközösségünk

• December 5-én

• December hátralévõ hetei

• December hónap

megkezdõdnek a csoportból ki-
emelt különfoglalkozások, amelyeken a
gyermekek önkéntes jelentkezés alapján
vesznek részt: Oviangol, Ovitorna, Zene-
ovi, Néptánc. Az egyes csoportokra jel-
lemzõ kiemelt nevelési területek alapján
szervezõdve (ismerkedés az angol nyelv-
vel, zene-néptánc vagy mozgásfejlesztés)
szakmai munkaközösségek kezdik meg
munkájukat.

harmadik alka-
lommal kerül megrendezésre iskolai jóté-
konysági bálunk, a Márton-bál. Ezúttal
szeretnénk bõvíteni a résztvevõk körét
óvodánk munkatársaival és az óvodás
gyermekek szüleivel. Szeretettel várunk
mindenkit már hagyományos, egyre nép-
szerûbb rendezvényünkre.

vendégül látják azokat az óvó
néniket, akiknek hálás köszönettel tartoz-
nak az iskolára való felkészítésért. Ezen a
délelõttön elsõs kisdiákjaink volt óvónõi
megláthatják, hogyan illeszkedtek be a
gyerekek az iskolai életbe.

teoló-

giai ismereteinek bõvítése céljából újabb
Lévita-köri alkalmat tervezünk Kopf
András iskolalelkészünk szolgálatával.
Az alkalom nyitott, bárkit szeretettel vá-
runk.

a gimnáziumi ok-
tatás iránt érdeklõdõ nyolcadikosok szá-
mára nyílt napot tartunk.

a ka-
rácsonyi készülõdés jegyében telnek. Az
Úrjézusra való várakozás különös ünne-
pi hangulatot teremt iskolánk falai kö-
zött. A külsõségek mellett még fontosabb
számunkra a lelki tartalom, az ünnep va-
lódi üzenetének közvetítése.

Ünnepváró programjaink:
– adventi kézmûves foglalkozás a Sá-

muel-csoport szervezésében;
– evangélikus iskolai bizonyságtétel a

város nyilvánossága elõtt: adventi ének-
lés a kultúrház lépcsõjén.

– az iskola karácsonyi ünnepi mûsora
után közös karácsonyi énekléssel köszö-
nünk el egymástól a téli szünet elõtti utol-
só tanítási napon.

az advent szere-
tetteljes készülõdéssel, meghitt várako-

zással teli idõszaka: a gyermekcsoportok
a karácsonyi ünnepélyekre készülnek.

– a csoportokban: Miku-
lás napján minden gyermekcsoportba el-
látogat az õsz szakállú, ajándékosztó
kedves ismerõs.

– December folyamán minden csopor-
tunkban ot szervezünk a
szülõk részvételével. Ezeken az alkalma-
kon közös karácsonyi készülõdés zajlik
(pl. mézeskalácssütés, karácsonyfadí-
szek, karácsonyi üdvözlõlapok készítése
stb.)

– Egy decemberi délutánon
at is szervezünk óvodánk-

ban, amelyre nem csak saját óvodásain-
kat várjuk. Városszerte szeretettel invitá-
lunk minden óvodás korú és annál fiata-
labb kisgyermeket és szüleiket erre az al-
kalomra.

– Nagycsoportosaink hagyományos
ra látogatnak iskolánkba.

– Az adventi vasárnapokon óvodai
csoportjaink felváltva, szervezetten fog-
nak ellátogatni a gyermek-istentisztele-
tekre.

– A karácsony elõtti napokban
ra, karácsonyi ünne-

pélyekre kerül sor minden óvodai cso-
portunkban.

Mikulás-várás

adventi nyílt nap

nyitott ad-
venti játszóház

adventi teázás

közös
ünnepi gyertyagyújtás

O vodai hitoktatás:

Egyházi iskolai hitoktatás:

Önkormányzati intézményekbe

mintegy 160
gyermeknek van minden nap játé-

kos hittanórája az óvónõkkel csoportok-
ban. Vajer Tímea tagintézmény-vezetõ-
vel közösen Deák László lelkész tart hit-
tanfoglalkozásokat, kis csoportokban. A
vezetõ óvónõ a kiscsoportos és középsõs
korosztállyal, a lelkész pedig a nagycso-
portosokkal foglalkozik szerda délelõt-
tönként. Közösségteremtõ kedves alka-
lom az is, hogy a lelkész a hittanfoglalko-
zás elõtt mindig másik csoportban ül reg-
gelihez a gyermekekkel, asztalközösség-
ben. Ez is erõsíti a kapcsolatot a lelkész és
a gyermekek között. Szép példa az étke-
zés elõtti közös imádság. Ilyenkor, kis-
gyermekkorban sokkal jobban rögzülnek
az ilyen fontos cselekmények, mint pél-
dául az étkezés elõtti és utáni imádság.

okta-
tási intézményünk általános iskolai és
gimnáziumi osztályaiba több mint 500
gyermek jár, ezek jelentõs része (kb. 70%)
evangélikus hitoktatáson vesz részt he-
tente két alkalommal, a tantervbe és óra-
rendbe építve. Itt az oktatást – az iskola-
lelkész mellett – a gyülekezet lelkészei és

a gyülekezet, valamint az iskola által
megbízott hitoktatók végzik.

az egyházközség küld ki hitoktatókat. Je-
lenleg a város szinte összes óvodájában
jelen vagyunk evangélikus hitoktatással,
és a négy általános iskolában is képvisel-
jük Krisztus ügyét.

Régi-új területtel is gazdagodtunk,
mert Deák Gabi hitoktató 16 gyermeknek
fog újra hittanfoglalkozásokat tartani a
gyógypedagógiai iskolában. Különösen
is örülünk a lehetõségnek, köszönjük az
ott dolgozó pedagógusok segítségét. Eze-
ket a kisgyermekeket is nagyon fontosak-
nak tartjuk, szeretettel koncentrálunk er-
re a feladatra. Évekkel ezelõtt Ribár Já-
nosné járt ebbe az iskolába, majd tõle – tá-
vozásáig – Gyõri Péterné Györgyi Ildikó
tanító néni vette át a feladatot.

Nagyon jelentõs az a tény, hogy az
egyházi iskolán kívül jelenleg 28 csoport-
ban 278 gyermek foglalkozhat a hittan
kérdéseivel. Kiemelkedõ létszámú cso-
portokkal foglalkozhat Deák Gabriella
hitoktató, akinél induláskor 27 elsõs
gyermek szülei igényelték a lelki okta-

tást, de örömteli eredmény, hogy a tavalyi
hittanosok is visszatértek, így 73 gyer-
mek ismerkedhet Isten szeretetével.

Isten iránti hálával és színe elõtti elkö-
telezettséggel kell megállapítanunk,
hogy mintegy 800 gyermek számára tár-
hatjuk fel a szent evangélium titkait, és ez
óriási lehetõség! Természetesen hatalmas
felelõsség is!

SZERKESZTÕSÉG

Az evangélikus hitoktatásról
Több helyen foglalkozunk gyermekekkel, vagyis a jövendõvel

Evangélikus Élet • Felhívjuk min-
denki figyelmét e

a vasárnapi istentisztelet
alkalmával is megvásárolható, de
postai úton is elõfizethetõ. A lap se-
gít bekapcsolódni egyházunk orszá-
gos szintû életébe, de riportok, be-
számolók mellett olvashatók törté-
nelmi visszatekintések, igemagyará-
zatok is. Figyelemmel kíséri a vasár-
napi igehirdetési alapigéket, amely
segítség lehet a vasárnap délelõtti is-
tentisztelet igehirdetésére való fel-
készülésben, és olvasható rövid ma-
gyarázat a nap minden igéjérõl.

gyházunk hetilap-
jára is, mely



OROSHÁZI HARANGSZÓ16 2008 õsze

2 008. június 23-tól 27-ig evangélikus
hittantábort tartottunk. Az Oktatási

és Kulturális Minisztérium Egyházi Kap-
csolatok Titkársága jóvoltából – 250 000Ft
támogatással – cigány és magyar gyerme-
kek is részt vehettek ezen. A minisztéri-
um több hónapos késéssel fizette ki a tá-
mogatást. Az orosházi CKÖ 30 000 Ft-tal
segítette a tábort. A tervezett kirándulá-
sokra így is csak augusztusban kerülhe-
tett sor.

Szentetornyán az evangélikus gyüle-
kezeti házban (parókián) szerveztük meg
az egyhetes tábort, mely hétfõtõl pénte-
kig tartott. A tábort cigány gyermekek ré-
szére szerveztük, de nem zártunk ki sem-
milyen érdeklõdõt. A tábor bejárós volt.
Napközben a gyermekek a táborban vol-
tak, este otthon aludtak.

A gyermekeket a hét során szerettük
volna elvinni különbözõ kirándulóhe-
lyekre, de (mint említettem) erre csak ké-
sõbb került sor. Az egyik nap a szarvasi
arborétumot látogattuk meg, itt hajóki-

ránduláson is részt vettünk. Egy másik
nap Szegedre, a vadasparkba látogattunk
el, illetve akik ide nem tudtak eljönni,
azokat Gyopárosfürdõre vittük. A tábort
20 gyermekre és 6 fõ segítõre terveztük,
de több mint 50 gyermek fordult meg
nálunk. Többségük a tanév során hitokta-
tásban vett részt. Evangélikus hittanra
járnak, de a cél nem a felekezetiség erõsí-
tése, hanem az, hogy minél jobban megis-
merjék Istent, és hogy a tõle kapott ta-
lentumokat segítsünk kibontakoztatni a
gyermekek életében.

Ahét vezérfonala a „Narnia krónikái –
Az oroszlán, a boszorkány és a ruhás-
szekrény” címû film volt. Naponta meg-
néztünk egy-egy rövidebb részletet és is-
mertettük annak bibliai vonatkozásait. A
film részeinek megtekintése után csopor-
tos beszélgetéseket tartottunk. Az ebédet
követõen rendszerint kézmûvesfoglalko-
zásra került sor.

Egészségnapot is tartottunk, amit Raj-
kiné Hichsi Mária és segítõje koordinált.

Programunkban szerepelt sportfoglalko-
zás és egészséges életmódra való nevelés.

Fontosnak tartottuk, hogy a „táboro-
zók” megtapasztalják a közösségi él-
ményt, az egymásrautaltságot, az egy-
mástól kapott segítség erejét. A gyerme-
kek között kisebb mértékû feszültség volt
tapasztalható, de ez a társadalmunkban
jelenlévõ ellenségeskedéstõl messze el-
maradt. Többek között a tábor célja a bé-
kés és egymás értékeit megbecsülõ
együttélés elõsegítése volt, a következõ
generációban. Ehhez természetesen to-
vábbra is nagy erõfeszítéseket kell meg-
tenni mindkét fél részérõl.

A tábor segítõi a szentetornyai leány-
gyülekezet tisztségviselõi, valamint egy
ottani házi bibliaóra résztvevõi voltak. A
tábor programjában mindenki ingyen,
szabadidejét feláldozva vett részt, hogy
így szerezzen felejthetetlen hetet a gyer-
mekeknek és minden más résztvevõnek.

LACZKI JÁNOS

„Amit pedig szóltok vagy cselekszetek,
mind az Úr Jézus nevében tegyétek…”
[Kol 3,17]

képpen szólított minket az Úr az
idei gyenesdiási csendesnapok

részvételére. Bár egész napos út állt elõt-
tünk, diakóniai csoportunk tagjai –
Gombkötõ Pálné, Németh Bálintné, Dr.
Rusznák Jolán és Szabó Gizella – vállalták
az utazást. Nagy örömmel és szeretet-
teljes várakozással indultunk el. Kedves
meglepetés volt számunkra, hogy két na-
pot Lázárné Marika is velünk töltött.

Elsõsorban a programban lévõ elõ-
adások ígértek megnyugvást, és megerõ-
sítettek minket abban, hogy a szolgála-
tunkra nagy szükség van. Idõseknek, be-
tegeknek egy jó szót szólni, segíteni, Isten
igéjét elvinni – ha csak egy embernek is –
már eredményes volt az utunk.

A csendesnapok fõ témája „A szen-
vedõ ember” és a „Segítõ ember”, Lázár
Zsolt lelkész úr elõadásában. Engem na-
gyon megindított, s úgy érzem, még sok a
javítanivalóm és még több munka vár
rám. Ezúton is nagyon köszönöm neki a
megerõsítést és elhívást. Bizonyosságot
kaptam arról, hogy nem elég tenni, hinni

is kell a munkában, csak úgy eredményes.
A délelõtti igetanulmány „A helyes is-

tenismeret biztonságot, bátorságot és re-
ménységet ad” az Ef 1,17–23 alapján: „Az
alázat józanná tesz és a világos jövõkép
segít elhordani terheinket.” Alázatra, Is-
ten iránti hálára intett minket és türelem-
re, így tette könnyebbé saját terheink elvi-
selését.

Az esti áhítatok Jeremiás könyve alap-
ján hangzottak el. A beszéd, amit az Úr
szólt Jeremiásnak, nekünk, a ma emberé-
nek is iránymutató felszólítás volt.

Lelki békét, nyugalmat, feltöltõdést
kaptunk. Nemcsak az elõadások, de Gye-
nesdiás, a Kaperneum maga a béke szi-
gete – mondta találóan egyik testvérünk,
aki már többszörös visszatérõ. Valóban, a
fák sûrûjében megbújó szeretetotthon és
a mellette épült konferenciaépület békét,
nyugalmat áraszt. Itt csend van és nagy-
nagy szeretet. Úgy érzi az ember, hogy
Gyenesdiás és a diakónia szorosan egy-
máshoz tartoznak, elválaszthatatlanok
egymástól. Találkoztunk már visszatérõ
és még ismeretlen diakóniai tagokkal.
Csoportbeszélgetéseken és szabadidõ-
ben is tapasztalatokat cseréltünk. Jó taná-
csokat kaptunk és adtunk. Megismerked-
tünk egy új szolgálattal, a Nyitott Kapu

program mûködésével. Ez ugyan állami
szervezésben mûködik, de egyházak is
jelentkezhetnek a létrehozására. E prog-
ram keretében nemcsak idõsek támogatá-
sáról van szó, de a diakóniához hasonló-
an önkéntes szolgálat.

Köszönet a szervezõknek, akik három
év után újra életre hívták a csendesnapo-
kat. Körültekintõ munkájuk eredménye,
hogy ott lehettünk. Köszönet a lelkészek-
nek: Lázár Zsoltnak, G. Labossa György-
nek és Mihácsi Lajosnak. Hálás vagyok,
hogy részt vehettem az áhítatokon, elõ-
adásokon, s Kendeh lelkész úr záró isten-
tiszteletén. Általuk adott Isten erõt a to-
vábbiakhoz, és megerõsítette bennem a
tudatot, hogy a segítõ kéz soha nem lehet
késõn és nem felesleges.

E

KOVÁCS TIBORNÉ

Beszámoló a szentetornyai hittantáborról

Gyenesdiási csendesnapok

LELKÉSZI HIVATALUNK nyit-
vatartási ideje megváltozott:
hétfõtõl péntekig 8.30 és 16.00 óra,
szombaton 10.00 és 12.00 óra kö-
zött lehet ügyet intézni. A temetõi
befizetések rendezése továbbra is
12.30-ig lehetséges ( ).hétköznap
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M ondható erre: mindegy, csak ér-
kezzen. Valóban érdekes jelenség

ez mind a mai napig. A II. világháború
után – ideológiai okok miatt – igyekeztek
az „egyházi adó” kifejezést eltörölni, és
akkor születtek az ostoba legendák, hogy
egyházi adó címen a szegény embernek
még a dunnáját is lehúzták az ágyáról. Az
„adó” fogalmának törlésével az átkosnak
feltüntetett múlttal is le akartak számolni,
de a hívek fejében is zavart okoztak vele.

Nem helytelen az „egyházfenntartói
járulék” kifejezés, amit immáron egyhá-
zunk törvényei is hitelesítettek, de mégis
nehézkes fogalom, és többen mind a mai
napig az „adó” szót alkalmazzák. Kétség-
telen, a „járulék” szó is leterhelt, az „adó”
fogalma pedig kifejezetten világi megfo-
galmazás.

A lényeg: szeretettel kérjük gyüleke-
zeti életünk rendszeres támogatását,
amelyrõl kartonos kimutatást végzünk.
Az is természetes, hogy minden bevétel-
rõl nyugta, elismervény készül, amely-
nek tõpéldánya a pénztárban marad.

A gyülekezet bevételének három for-
rása:

1.) A már emlegetett
, melynek alapján kerülünk

bele a „választói névjegyzékbe”, vagyis a
nyilvántartásba. Ennek az összegnek –
törvényeink értelmében – a mértéke az
1%. Az éves bevétel 1%-a. Köszönettel
említjük, hogy vannak, akik ennél többet
fizetnek, és persze olyanok is, akik keve-
sebbet. A Szentírás „tizedrõl” beszél, ami
tehát a bevétel 10%-a lenne, de mi nagyon
szerényen csak egyetlen 1%-ot említünk.

2.) Istentiszteleti alkalmak persely-
pénze ( ): errõl is egy pontos
könyvelést vezetünk, minden hétfõ reg-

gel egy 3-4 tagú csapat számolja össze a
ládikákban található perselypénzt. Kö-
szönettel vesszük, hogy az utóbbi idõben
az inflációt meghaladó módon emelke-
dett ez az összeg.

3.) okkal vagy céllal: har-
madik bevételi forrás, amikor valaki va-
lamilyen okból adományt fizet be a gyü-
lekezeti kasszába, például emlékezés va-
lakire (szülõre vagy bárkire), vagy gyó-
gyulás miatt, amikor az ember úgy érzi,
hogy valamiért hálaadást vagy köszöne-
tet szeretne mondani, és ezt így is kifejezi,
meghatározatlan pénzösszeggel. A má-
sik, amikor céladományt kérünk, mert
valami nagyon fontos feladatot szeret-
nénk megoldani, s ahhoz nem elegendõ a
hagyományos úton befolyt összeg.

Így külön említjük az
adományának ügyét: 2007 tava-

szán a presbitérium és a képviselõ-testü-
let (a közgyûlés) úgy döntött, hogy min-
den esztendõben tartunk áldozati vasár-
napot, pünkösd vasárnapján. Ennek a
technikája az, hogy a pünkösdöt megelõ-
zõ hetekben minden kedves testvérünk-
nek borítékot címzünk meg (kartonrend-
szerünk, azaz a gyülekezeti nyilvántartá-
sunk segítségével), amelyben körlevél tá-
jékoztat az aktuális célról. A gyakorlat az,
hogy ezeket a megcímzett borítékokat
kérjük vissza úgy, hogy pünkösdvasár-
napján az oltár elé kitett asztalra lehet el-
helyezni a beletett összeggel. Ebben az
esetben a pénztárosunk felvezeti a nyil-
vántartási kartonra a borítékban található
összeget. Olyan borítékok is érkeznek,
amelyeken nincsen cím, természetesen
azokat az összegeket is hivatalosan bevé-
telezzük.

egyházfenntar-

tói járulék

offertórium

Adomány

áldozati va-

sárnap

SZERKESZTÕSÉG

Minek nevezzelek?
Egyházi adó vagy egyházfenntartói járulék?

A Gyõry Vilmos Evangélikus Szeretet-
szolgálat 2008. január 1-jével nyitot-

ta meg kapuit, s jelenleg 30 klubtagja van;
38 helyen, háznál nyújt segítséget és 35
ebéd kiszállítását végzi. Egyre több ér-
deklõdõ van, s igyekszünk mindenkinek
segíteni, felekezeti hovatartozástól füg-
getlenül.

A szeretetszolgálat által nyújtott lehe-
tõségek: házi segítségnyújtás, étkeztetés,
idõsek klubja. Nyitva tartás: hétfõtõl pén-
tekig 8.00 és 16.00 óra között, szombaton
10.00 és 13.00 óra között. További infor-
máció Lócziné Krajczár Emesétõl kérhetõ
a 20/770-0457 mobilon vagy a helyszí-
nen, a gyülekezeti házban ( Thék E. u. 2.).

SZERKESZTÕSÉG

Iratterjesztés
Manapság már igen gazdag a keresztyén olvasnivalók kínálata, így javasoljuk gyü-
lekezeti tagjainknak – egyrészt saját maguk számára, másrészt ajándékozási céllal
–, hogy vásároljanak egyházközségünk iratterjesztésénél. Vasárnap, istentisztelet
után a déli kijáratnál kaphatóak a hitet építõ könyvek, ízlésesen díszített igés lapok.
Különösen is kiemeljük evangélikus Luther Kiadónk kiadványait, amelyek tartalma-
sak, szépek, értékesek. Hétköznap akár a Lelkészi Hivatalban, akár a gyülekezeti te-
remben mûködõ szeretetszolgálatnál vásárolhat bárki ilyen könyveket.

Szeretet-
szolgálat

A szeretetszolgálat
októberi programja

– október 1., szerda, 14.00 óra:
Gyógytorna

– október 2., csütörtök, 15.00 óra:
Idõsek Világnapjának
megünneplése

– október 8., szerda, 14.00 óra:
Gyógytorna

– október 10., péntek, 10.00 óra:
A Családok Átmeneti
Otthonának bemutatása

– október 15., szerda, 14.00 óra:
Gyógytorna

– október 17., péntek, 10.00 óra:
A haláról az életért – Tanatológiai
kutatás

– október 22., szerda, 14.00 óra:
Gyógytorna

– október 24., péntek, 10.00 óra:
Beszéljünk az idõskori csont-
ritkulásról

– október 29., szerda, 14.00 óra:
Gyógytorna

(Korsósné Ildikó)

(Korsósné Ildikó)

(Balogh
Zoltánné intézményvezetõ)

(Korsósné Ildikó)

(Ribár János esperes)

(Korsósné Ildikó)

(Balogné Rajki Petra)

(Korsósné Ildikó)

A fenti alkalmakra
mindenkit

szeretettel várunk!

Meghallgatható igehirdetések • Örömmel közöljük, hogy
internetes portálunkon a vasárnapi igehirdetések utólag is meghallgathatók

a linken keresztül.http://oroshaza.lutheran.hu/igehirdetes



Összeállította: Pleskó Józsefné

NÉPEGYHÁZI HÍREK

Zsíros Sándorné
Károlyfalvi Elemérné
Bánki H. Jolán
Evangélikus Általános Iskola

és Gimnázium
Szemenyei Márta
Szõke-Kilián Szilvia
Borcsiczki Józsefné
Dobsa Józsefné
Nagy Rudolfné
Kovács Károly
Bakos Józsefné
Kiss János
Dr. Bálint Katalin
Szabó Bálint és neje
Pörneki József
Süle Lajosné
Janecska András
Gombkötõ Pálné
Gombkötõ Irén
Fejes Sándorné
Tóth Sándorné
Csehi Józsefné
Tóth János és neje
Srankó Istvánné
Berta Károlyné
özv. Vetési Imréné
Hosszú Zoltán és neje
Antali Zoltán
Tóth Bálintné
Fülei Lajosné (Kecskemét)
özv. Berta Imréné
Jankó Lajosné
Györgyi Istvánné
Dr. Hajdú Mihály (Budapest)
Hajdú József és neje (Kardoskút)

Jankainé Zelenka Anikó
Koszó Pálné
vitéz Vági János
Ilovszky Béla
Ujj Tiborné
Pataki Etelka
Zelenka Károly
Kunos Lajosné
Dr. Gulyás Mihályné
Gellény Ferencné
Csmela Józsefné
Cziráki Katalin
Kalmár Pálné
Benkõné Barna Katalin
Barna László és családja
Czikora Lajos (Kardoskút)
Berta Sándorné
Szemenyei Sándor és neje (Kardoskút)
Szász István és neje
Szemenyei Ferencné
Dr. Lehoczki György és neje
Vili István és neje
Hajdú János és neje (Kardoskút)
Kunos Sándor és neje (Kardoskút)
Kápáti Zoltánné
Szász Antal
Tóth Béláné
Farkasné Tóth Mariann (Szeged)
Tóth Anikó
Hanyecz Zoltán
Dénes Pál (Szolnok)
Lánczi Istvánné
Gyömrei Antal (Kardoskút)
Gombkötõ Sándor és neje
Nagy Dénesné

Székely Levente (Románia)
Kiss József (Románia)
Tatrangi Evangélikus Gyülekezet
Dr. Horváthné Csepregi Terézia
Pusztainé Nagy Erzsébet
Tószeczki Pálné
Szabados Tóth Gáborné
Marosvölgyi Sándorné
Pál Tamásné
Paksi Sándorné
Dr. Kiss A. Sándor (Szeged)
Kunos Zoltán
Éliás Dávid és neje
Baranyai Julianna
Gazsi Sándorné
Madarász Ildikó
Nemes Endréné
Szabó Józsefné
Török Sándor (Franciaország)
Éliás Béla
Dr. Tömböly Jánosné
Szikora Józsefné
Laszli Józsefné
Tóth Béla
Bánki-Horváth György és neje
Szász Zoltán és neje
Kovács Tiborné és Kovács Tímea
Dancz Gyula
Baki Béláné
Tószeczki Pálné
Bor Károlyné
Jankó Katalin, Sztopa Emil (Kanada)
Baranyai Béla (Hódmezõvásárhely)
Brebovszky Gyula (Budapest)
Név nélkül, de Istennél tudva lévõ
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KERESZTELÉSEK (3 éven aluli gyermekek)

Bánki-Horváth György és Bánkiné Révész Adrienn fia:
GERGELY

Körmöczi Zoltán és Mészáros Enikõ fia:
LEVENTE PÉTER

Keresztes Tibor és Kovács Éva fia:
MÁTÉ

Burián Tamás István és Buriánné Szabó Magdolna fia:
PÉTER SZABOLCS

Szabó Róbert és Stir Edit fia:
RÓBERT

Papp András és Szabó Mónika leánya:
ZSANETT

Iluczán Gábor és Rucz Enikõ leánya:
BIANKA

Németh Pál Gergõ és Juhász Rózsa Beáta fia:
MÁTÉ

Szabó István és Murva Irén leánya:
ZORKA

Bónus János és Kovács Beatrix fia:
KRISTÓF

Ambrus Tibor és Gabnai Tünde fia:
TIBOR

Árvai László és Árvai Anna leánya:
NÓRA

Evanics István és Deák Anikó fia:
ZSOMBOR

2008. május 4.

2008. május 12.

2008. május 18.

2008. május 25.

2008. június 21.

2008. június 21.

2008. június 22.

2008. június 29.

2008. július 5.

2008. július 5.

2008. július 20.

2008. augusztus 10.

2008. szeptember 19.

ISTEN ÁLDÁSA LEGYEN A GYERMEKEKEN ÉS CSALÁDJUKON!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

TEMETÉSEK

Kiss Csaba és Birkás Irén
Sütõ Zsolt és Vas Csilla Éva
Jusztin Balázs és Szloszjár Katalin Angelika
Bálint Szabolcs és Pécsi Tímea
Szikora Milán Bálint és Földi Anett
Poór Tibor és Bokor Hajnalka
Kiss János és Nagrand Anett
Bordás Gábor és Csáki Rita
Hédertói Péter és Papp Anikó Gizella
Szigeti Péter Pál és Paulik Ildikó

özv. Bokor Bálintné Németh Erzsébet · Csepregi Imre · özv. Lázár
Jánosné Görbics Julianna · Sztojanov Istváné Horváth Erzsébet ·
Csáki Ernõ · Pintér Attila · Kiss József Antal · Szula István
János · Furka Károlyné Bogár Ilona · Szabó Árpád · özv. Barna
Imréné Szokolai Irén · Rucz Mihály · Sándor Mihály · Gabnai
Lajosné Szenteszki Anna · Tóth István · Bokor Sándor · id.
Béres József · Antal László · özv. Tóth Pálné Csepregi Eszter ·
Juhász Károly · Berta Józsefné Berta Teréz · Dr. Horváth Sándorné
Horváth Eta · Poór Etelka · Farkas Józsefné Zalai Ella · Tiszainé
Csete Ilona · Dr. Duray Gábor · Mezõ Istvánné Boda Katalin ·
özv. Paulik Dezsõné Kocsondi Irén · özv. Beregi Imréné Kalivoda
Gizella · Antal Lászlóné Ágoston Margit · özv. Varga Sándorné K.
Tóth Margit · Gyömrei Antalné Für Etelka · Barna Imréné Szokolai
Irén · Hudák András · Csikány András · Dancz Gyula ·
Bónus Pálné Kovács Julianna

2008. május 10.
2008. május 24.

2008. május 31.
2008. június 7.

2008. július 12.
2008. augusztus 9.
2008. augusztus 16.

2008. augusztus 23.
2008. szeptember 3.

2008. szeptember 20.

(87) (94)
(92) (81)

(86) (72) (76)
(79) (74) (54)

(80) (89) (71)
(94) (94) (85)

(82) (87) (84)
(81) (85)

(82) (82) (83)
(61) (65) (78)

(78)
(65) (84)

(82) (88)
(81) (49) (47) (75)

(75)

ISTEN VEZESSE ÉS IRÁNYÍTSA ÕKET ÉLETÚTJUKON
ÉS SEGÍTSEN MEGTARTANI FOGADALMUKAT!

A VILÁG PEDIG ELMÚLIK DE AKI AZ ISTEN AKARATÁT CSELEKSZI,
MEGMARAD ÖRÖKKÉ.

(2008. április 26.–2008. szeptember 2.)

[…]
[1Jn 2,17]


